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 ؿػتاحقة: الؽؾؿات ال

 - الرفع، الـصب، جقاب الطؾب، ابـ طامر، قراءة

نصب جواب الطلب فى قراءة ابن عامر " كن فيكون "العنوان:

مجلة جامعة طيبة لآلداب والعلوم اإلنسانيةالمصدر:

أبو هوال، رياض رزق اهللالمؤلف الرئيسي:

الحسن، أحمد حسن(م. مشارك)مؤلفين آخرين:

مج6, ع13المجلد/العدد:

نعممحكمة:

2017التاريخ الميالدي:

جامعة طيبة - كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةالناشر:

474 - 431الصفحات:

:MD 850168رقم

بحوث ومقاالتنوع المحتوى:

HumanIndex, AraBaseقواعد المعلومات:

اليحصبى، عبداهللا بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة، ت. 118مواضيع:
هـ.، القراءات القرآنية، النحو العربى، جواب الطلب، عالمات

اإلعراب

http://search.mandumah.com/Record/850168رابط:

© 2018 دار المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.
يمكنك محفوظة. النشر حقوق جميع أن علما النشر، حقوق أصحاب مع الموقع اإلتفاق على بناء متاحة المادة هذه
مواقع (مثل وسيلة أي عبر النشر أو التحويل أو النسخ ويمنع فقط، الشخصي لالستخدام المادة هذه طباعة أو تحميل

االنترنت أو البريد االلكتروني) دون تصريح خطي من أصحاب حقوق النشر أو دار المنظومة.

http://search.mandumah.com/Record/850168


 

 
 

اهعوَ٘ اإلُطاُٚٞ، اهطِٞ اه  ٓـ1438، 13 ضٞ، اهعددداطزتوٞ جاًعٞ طٚبٞ: هآلدابٗ 
 

431 

 

 َصة خٕاب انطهة
 يف لشاءج اتٍ عايش:

  چَفَ ُكونَ  ُكدچ
 

 زٙاض زشق اهلل أب٘ ٓ٘الد. 

 اهلامشٚٞ، األزدْاًعٞ ادت ،اهِر٘ املطاعداهوػٞ ٗأضتاذ 

 د. أمحد ذطّ اذتطّ 

 اهلامشٚٞ، األزدْاًعٞ ادت ،اهِر٘ املطاعداهوػٞ ٗأضتاذ 

hola9775@gmail.com  

ahmadalhasan@gmail.com 

 3/9/3417: تاريخ اإلفادة       14/5/3417: ؽقؿتاريخ التح

 

 املطتخوا:

 بالـصب،( فقؽقنَ  كـ)طامر ابـ لؼراءة والتضعقػ اإلكؽار سفام تقجفت

 مجؿقطة إلك البحث خؾص قد و- هـا الطؾب دٓلة تحؼؼ طدم الطعـ مـطؾؼ وكان

 ،لؾؿضارع الـاصبة( أن)إضؿار مقاضع مـ مالؽ ابـ جعؾ: أهؿفا مـ الـتائج مـ

 لتؼدم الـصب جقاز الضائع ابـ ورأى- لؾؽقفققـ وكسبف ،(إّكؿا) سقاق يف وققطفا

 تجقز ٓ َتؼْؿ، قؿَت  إنْ : فجؿؾة الرتكقب، صحة لتقضقح طقًكا السقاق ويعد(- إذا)

 معـك يصرف وهذا- جازت( مفاًكا أو كريًؿا، َتؼؿْ  قؿَت  إنْ : )قؾـا ولق- الـحاة طـد

ـْ  كـت إنْ : )الـصب قراءة ومثؾف- ينالثا الؼقام طـ إول الؼقام  (-اهلل أراد ما طؾك تؽ

 ؿػتاحقة: الؽؾؿات ال

 - الرفع، الـصب، جقاب الطؾب، ابـ طامر، قراءة



    

 
 

 

 چَفَ ُكونَ  ُكدچ :عاًس ابّ قسا١ٝ   اهطوب ج٘اب ُصب 432

 انًمذيخ

إنَّ مـ أشرف ما ُتؼضك بف إوقات، وتػـك يف تحصقؾف إطؿار، صؾب العؾؿ، 

أن كؼرأ يف كتاب  خاصة العؾؿ الذي يتصؾ بؽتاب اهلل طز وجؾ، وقد شاء اهلل تعالك

ڭ  ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ  چالدر الؿصقن، فؼال أثـاء تػسقر ققلف تعالك:

ـُ طامر يف هذه الؿقاضع إربعة : (1)چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ ا ما اكػَرَد بف اب وأمَّ

أ  اضطرب كالُم الـاس فقفا وهل لعؿري تحتاج إلك فضؾ كظر وتلمؾ، ولذلؽ تجرَّ

- ومـ الؿعؾقم أن جقاب الطؾب، أي: إمر، (2)ؽبقربعض الـاس طؾك هذا اإِلمام ال

يؽقن مجزوًما إذا كان مضارًطا، ضؿـ مجؿقطة مـ ---والدطاء، وآستػفام

ًٓ طؾك الجقاب،  ّٓ يسبؼ الػعؾ الؿضارع بػاء السببقة، وأن يؽقن دا الشروط، وهل: أ

اكت الجؿؾة دالة مققع الـفل، فنن كاكت الػاء يف الجؿؾة، وك (إن ٓ) وأن يصحَّ  وققع

طؾك صؾب، كصب ما بعد الػاء، ومـ هـا كان الخالف يف هذه الؼراءة، ففؾ الػاء 

وهؾ دٓلة الطؾب، التل تقجب تغاير الػعؾقـ، أو الػاطؾقـ متحؼؼة؟  سببقة هـا؟

وطؾقف فؼد رأيـا أنَّ هذه الؿسللة تحتاج إلك التجؾقة والتقضقح، غقر مدطقـ أّكـا 

بالـظر والتلمؾ، بقد أّكـا سـبذل القسع يف بقان رأي الؼدماء، أولئؽ الذيـ قصدهؿ 

 والؿحدثقـ يف هذه الؿسللة، محاولقـ ترجقح مـ كراه صقاًبا مـ وجفة كظركا-

وكاكت هذه الؼراءة محط طـاية كثقر مـ الؿػسريـ، والـحاة، وطؾؿاء 

اكػرد بف ابـ ، وأّما الـصب فؼد (يؽقنـ)الؼراءات، فالؼراءة الؿشفقرة فقفا الرفع ل

طامر، فاكؼسؿقا ما بقـ مميد لفا ومعرتض طؾقفا، وكاقؾ دون إبداء رأي، كؿا تربز 

، ُصعـ فقفا، .ملسو هيلع هللا ىلصأهؿقة البحث يف أكف يتـاول قراءة متقاترة ثابتة الـؼؾ طـ رسقل اهلل 

فؽان ٓ بّد مـ آكتصار لفا، وذلؽ بجؿع آراء العؾؿاء حقلفا: مـ مػسريـ، وكحاة، 

                                                                        

 -117البؼرة:  (1)

 -2.89صقن، لؾسؿقـ الحؾبل، الدر الؿ (2)
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 ضقح مققػفؿ مـفا، وبقان مؽاكتفا يف الؾسان العربل الػصقح-وغقرهؿ، لتق

تعرض لفا   ,طؾك حد اصالطـا –وإضافة إلك ذلؽ فنّكـا ٓ كعرف أحًدا 

بالدراسة بشؽؾ مػصؾ، بقد أّن هـاك ثالث دراسات جاءت هذه الؼراءة ضؿـ ثـايا 

الػتاح  : كتاب الدكتقر سامل طبدأولفاالبحث فقفا، ولؿ تستؼؾ بدراسة مػصؾة، 

ّٓ  ()قراءات اإلمام ابـ طامر  أن ما ذكره الدكتقر حقل هذه الؼراءة لقس كافًقا: وذلؽ إ

 لألسباب أتقة:

 ًٓ ، وهـاك (1): يمكد الدكتقر أكف كؼؾ أققال طدد مـ العؾؿاء يف هذه أيةأو

 العديد مـ العؾؿاء الذيـ أجازوا هذه الؼراءة، وبقـقا وجففا يف العربقة، بؾ وقدمقا

 قراءة الـصب طؾك الرفع، إٓ أّن الدكتقر أهؿؾ رأيفؿ-

: اكتػك بذكر رأي الػارسل، وقد لؼل هذا الرأي اطرتاًضا كبقًرا مـ العؾؿاء ثاكًقا

 بسبب آتجاه آطتزالل فقف-

: يختؾػ اتجاه البحث هـا طّؿا جاء يف الؽتاب: إذ إّن هدف الدراسة هـا ثالًثا

ي، أّما الؽتاب ففق يف طؾقم الؼرآن، وطؾقف فؼد الؽشػ طـ صحة الرتكقب الـحق

 أهؿؾ الدكتقر العديد مـ آراء طؾؿاء الـحق يف أية أمثال سقبقيف والؿربد وابـ مالؽ-

 (43وأية ) (مـ سقرة )يس (82: جعؾ الدكتقر قراءة الؽسائل لمية )رابًعا

إمر كذلؽ،  مـ سقرة الـحؾ، دلقاًل طؾك صحة قراءة الـصب طـد ابـ طامر، ولقس

 إذ إّن الؽسائل قرأ طؾك أساس العطػ- 

: لؿ يرد الدكتقر طؾك آراء الؿعرتضقـ طؾك الؼراءة، مـ خالل خامًسا

 الؿجقزيـ لفا-

، ففل بحث الدكتقر أحؿد إبراهقؿ الجدبة، وطـقاكف )قراءات الثاكقةأّما الدراسة 

                                                                        

 -95,96قراءات ابـ طامر، سامل هالل،  (1)
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ؿقع ما كان فقف غقر قراءة إذ درس ج (1)(الػعؾ الؿضارع يف الؼرآن الؽريؿ دراسة كحقية

مـ تؾؽ إفعال، وكان هدفف التلكقد طؾك صحة تؾؽ الؼراءات، وتقاترها، وذكر أية 

محؾ الدراسة يف صػحة واحدة، أكد فقفا طؾك صحة الؼراءة مـ خالل ورود طدد مـ 

الشقاهد طؾقفا، وهل تؾؽ التل وردت طـد سقبقيف، وذكر أن الـصب ورد يف خؿسة 

 قاب أكف ورد يف ستة مقاضع، والخالف وقع يف أربعة مـفا- مقاضع، والص

ففل رسالة ماجستقر قدمت مـ الباحثة صابريـ بـ خؿقس  الثالثة أّما الدراسة

الؾقلق، بنشراف الدكتقر أحؿد الجدية، بعـقان )الؼراءات الؼرآكقة لألفعال الؿضارطة 

ما جاء يف الرسالة يـطبؼ تؿاًما ويتضح لـا بعد آصالع طؾك الرسالة أن  (2)(دراسة كحقية

طؾك ما جاء طـد مشرففا سابًؼا: إذ تـاولت الؼراءة بصػحة واحدة، وما ورد مـ شقاهد 

طـد سقبقيف، وخؾصت إلك أن الـصب هق الصقاب: ٕن فاء السببقة الؿسبققة بإمر لفا 

ّٓ يؽقن بؾػظ اسؿ الػعؾ-  شرصان: أن يؽقن بصقغة الطؾب، وأ

ا ذكركاه سابًؼا طـ دراسة الدكتقر سامل هالل يـطبؼ هـا والحؼقؼة أن م 

تؿاًما: إذ غابت كثقر مـ آراء العؾؿاء يف هاتقـ الدراستقـ، ولؿ يؽـ لؾؿـحك الدٓلل 

 ققؿة فقفؿا، كؿا أن الدراستقـ تتسؿان بالعرض السريع لؾؿسائؾ-

وطؾقف فؼد جاء هذا البحث، لققضح الخالف الؼائؿ بقـ العؾؿاء يف هذه 

الؿعرتضقـ طؾقفا، والؿجقزيـ لفا، ووفًؼا لفذا فؼد  ءالؼراءة، مـ خالل ذكر آرا

 اكؼسؿ البحث إلك مؼدمة، وتؿفقد، ومبحثقـ، وخاتؿة، ثؿ ثبت الؿصادر والؿراجع-

ؿقاضع التل تـاول ال جؿعب ـاوكان مـفج البحث وصػقًا تحؾقؾقًا، إذ قؿ 

مـ خالل كتب الـحق  ـاهاوكاقشقفا، فقفا العؾؿاء هذه الؿسللة، ثؿ طرضـا أراء ف

 -ما غؾب الظـ بلكف الصقابثؿ رجحـا آراء العؾؿاء فقفا،  بّقـّاالؿختؾػة، و
  

                                                                        

 م-2336(، 2) (، العدد14) وهق بحث كشر يف: مجؾة الجامعة اإلسالمقة، مجؾد (1)

 م-2337وهل رسالة يف: الجامعة اإلسالمقة، غزة، كؾقة أداب، قسؿ الؾغة العربقة،  (2)
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 انزًٓٛذ

 :وفقف مطؾبان

 املطوب األٗي

 (1)تسمجٞ اإلًاَ ابّ عاًس
 

هق طبد اهلل بـ طامر بـ يزيد بـ تؿقؿ بـ ربقعة القحصبل- طربل ثابت الـسب 

لقس يف أئؿة الؼراءة طربل غقره وغقر أبل طؿرو، و الداين: مـ حؿقر، قال أبق طؿر

، (هـ8- كان مقلده محؾ خالف بقـ العؾؿاء، فؼقؾ: سـة )(2)ومـ سقاهؿا مقلك

 - (رحاب) ، وكان ذلؽ يف قرية مـ قرى البؾؼاء، يؼال لفا(ه21وققؾ: سـة )

، ؓ  ، وواثؾة بـ إسؼعؓ  تؾؼك ابـ طامر الؼراءة طـ: أبل الدرداء

، ؓ  ، ومعاوية بـ أبل سػقانؓ  ، ومعاذ بـ جبؾؓ  فضالة بـ طبقدو

، وقد درس ؓ  والؿغقرة بـ أبل شفاب، واختؾػقا يف تؾؼقف طـ طثؿان بـ طػان

الدكتقر سامل طبد الػتاح صرق الرواية طـد ابـ طامر، والخالف القاقع يف تؾؼقف طـ 

الـػس، وتمكده الصحقح الذي تؿقؾ إلقف :، وخؾص إلك أنّ ؓ طثؿان بـ طػان 

بقاسطة الؿغقرة بـ  ؓ  صؾ سـد قراءتف بعثؿان بـ طػانإدلة، أن ابـ طامر اتّ 

 - (3)ؓ  أبل شفاب، وقد أخذ الؿغقرة الؼراءة طرًضا طـ طثؿان بـ طػان

وكان يعد ابـ طامر مـ التابعقـ، وقد تقلك مـاصب طدة، قال ابـ الجزري: 

                                                                        

، وهتذيب الؽؿال، 1.184,188، وجامع البقان، الداين، 1.5,6اكظر ترجؿتف يف: التقسقر، الداين،  (1)

، والـشر، 1.423,425، وغاية الـفاية، الجزري، 1.47,53، ومعرفة الؼّراء، 14.542الؿزي 

 -4.94، وإطالم، الزركؾل، 1.144الجزري، 

 -1.185، وجامع البقان1.6التقسقر،  (2)

 -19قراءات اإلمام ابـ طامر،  (3)
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قرا، أم الؿسؾؿقـ بالجامع إمقي سـقـ كثقرة إماما كبقرا، وتابعقا جؾقال، وطالؿا شف

يف أيام طؿر بـ طبد العزيز، وقبؾف وبعده، فؽان يلَتؿُّ بف، وهق أمقر الؿممـقـ، وكاهقؽ 

بذلؽ مـؼبة، وجؿع لف بقـ اإلمامة والؼضاء، ومشقخة اإلقراء بدمشؼ، ودمشؼ إذ 

طؾك قراءتف، وطؾك ذاك دار الخالفة، ومحط رحال العؾؿاء والتابعقـ، فلجؿع الـاس 

 -(1)تؾؼقفا بالؼبقل، وهؿ الصدر إول، الذيـ هؿ أفاضؾ الؿسؾؿقـ

 ، رحؿف اهلل رحؿة واسعة-(ه118سـة ) بدمشؼ يقم طاشقراء  تقيف ابـ طامر

 

 املطوب اهثاُٛ

 ستى ارت   اهقسا١ات املت٘اتسٝ   اآلٙٞ
 

هلل يف ثؿاكقة مقاضع ورد يف كتاب ا (كـ فقؽقن) بّد أن كبقّـ أوٓ أْن تركقب ٓ

 هل:

ڤ    چ- وققلف تعالك:(2)چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅچققلف تعالك:

ہ   ہ   ہ    ہ  ھ  ھ   چققلف تعالك:و- (3)چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ      ڦ

ائ  ەئ  ەئ    چ- وققلف تعالك:(4)چھھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲    ﮳    ﮴      ﮵

- (6)چەئ  ەئ     وئ   ې   ې  ې  ى      ى  ائ  ائچوققلف تعالك: -(5)چوئ

                                                                        

 -1.144الـشر،  (1)

 -117البؼرة:  (2)

 -47آل طؿران:  (3)

 -47آل طؿران:  (4)

 -59إكعام:  (5)

 -43الـحؾ:  (6)
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ائ    ائ  ەئ     چققلف تعالك:- و(1)چې      ې  ې ى  ى  ائ    ائ  ەئچوققلف تعالك:

ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چققلف تعالك:- و(2)چەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ

 -(3)چچ         ڇ

، وآل (117ومقضع البحث هـا يـصب طؾك أربع آيات فؼط هل:آية البؼرة )

، فالخالف يف هذه الؿقاضع إربعة فؼط، (68) ، وغافر(35، ومريؿ )(47طؿران )

حقث جاءت فقفا قراءتان متقاترتان، هؿا:الرفع لجؿفقر السبعة، واكػرد ابـ طامر 

بالـصب
(4)

مـ يس، فؼد شاركف يف قراءة  (82مـ سقرة الـحؾ، و) (43أّما أيتان ) 

الـصب الؽسائل
(5)

ٕهنا مـ باب  ، ولؿ يعرتض العؾؿاء طؾك قراءة الـصب هـا:

مـ  (73مـ آل طؿران، و) (59) وقرأ ابـ طامر أيتقـ (أن كؼقَل ) العطػ طؾك

إكعام بالرفع
(6)

ا الحديث طـ تقجقف الؼراءة ففق مدار هذا  ، وٓ خالف يف ذلؽ، وأمَّ

 البحث-

  

                                                                        

 - 35مريؿ:  (1)

 -82يس:  (2)

 - 68غافر:  (3)

، والحجة 113و 88، والحجة، ابـ خالقيف، ص 439و236و169اكظر: السبعة، ابـ مجاهد، ص  (4)

 -2.233لؾؼراء السبعة، الػارسل، 

، والحجة لؾؼراء السبعة، 211الحجة، ابـ خالقيف، صو ،544و372السبعة، ابـ مجاهد، ص  اكظر: (5)

 -6.47و 5.65الػارسل، 

 -2.884، وجامع البقان، الداين، 135اكظر: الؿبسقط، الـقسابقري، ص (6)
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 انًجذث األٔل

  ()آساء انًؼزشػٍٛ ػهٗ لشاءح اثٍ ػبيش
 

ـْ فقؽقنَ ) اطرتض العؾؿاء طؾك قراءة ابـ طامر الـاصبة   (بالـصب: ٕنَّ )أنْ  (ك

تضؿر بعد الػاء إذا سبؼت بـػل، أو شبفف، مع كقن الطؾب حؼقؼقًا، وهؿ يرون أنَّ أية 

 جاءت طؾك صقرة الطؾب، ولقست بطؾب حؼقؼل، بؾ هل خرب جاء طؾك صقغة إمر-  

اة سقبقيف، وأّول ما يطؾعـا مـ العؾؿاء الذيـ تعرضقا لفذه الؼراءة شقخ الـح

واطؾؿ أن الػاء ٓ تضؿر حقث ذكر قراءة الـصب وبقَّـ مققػف مـفا، وذلؽ بؼقلف: 

ّٓ الرفع، وذلؽ ققلف:إكف طـدكا ---فقفا أن يف القاجب، وٓ يؽقن يف هذا الباب إ

فقحدثـا، وسقف آتقف فلحدثف لقس إٓ، إن شئت رفعتف طؾك أن تشرك بقـف وبقـ 

: ٕكؽ قد أوجبت أن تػعؾ فال يؽقن فقف إٓ إول، وإن شئت كان مـؼطعًا

كلكف قال: إكؿا أمركا ذاك فقؽقن- وقد يجقز الـصب  (1)چۅ  ۅچومثؾف:---الرفع

يف القاجب يف اضطرار الشعر، وكصبف يف آضطرار مـ حقث اكتصب يف غقر 

 العامؾة-فؿؿا كصب يف الشعر اضطرارًا ققلف: (القاجب، وذلؽ ٕكؽ تجعؾ )أنْ 

َؓمـِْزلـِــل لَِبــِــل َتِؿـــقؿٍ  َســـلْتُركُ 
ؓـ ؓـ

ــاِز فَلســَتِريَحاؓ ــُؼ بالِحَج ؓ(2)وَأَلْح
ؓـ

 وقال إطشك، وأكشدكاه يقكس:

َت ٓ َتْجُزوَكـِل طـد ذاُكـؿُ  ـْ َسَقْجزيـل اإللُف فُقعِؼَبـاُؓؓؓثؿَّ ؓ(3)ولؽ

                                                                        

 - 117البؼرة:  (1)

، وهق بال 1.347قسل، البقت مـ القافر، ويـسب لؾؿغقرة بـ حبـاء يف: إيضاح شقاهد اإليضاح، الؼ (2)

، وشرح الؿػصؾ، ابـ يعقش، 2.182، وإصقل، ابـ السراج، 2.24كسبة يف: الؿؼتضب، الؿربد، 

 -4.284، وشرح الؽافقة الشافقة، ابـ مالؽ، 4.284

إيضاح ، و2.65، واكظر: سر الصـاطة، ابـ جـل، 117البقت مـ الطقيؾ، وهق لألطشك يف ديقاكف، ص (3)

= 
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ؓـؓـ

 -(1)يف الؽالم وهق ضعقٌػ 

بقـ الؼراءات، ويمكد  إنَّ سقبقيف يمكد يف كالمف السابؼ طؾك مسللة الؿػاضؾة

محؼؼق كتاب الؿحتسب إكثار سقبقيف مـ الؿػاضؾة وآحتجاج لبعض الؼراءات، 

وطؿدتف يف ذلؽ العربقة، وأهنا تقافؼ الؽثقر الشائع مـ كالم العرب، إضافة إلك 

 -(2)تحؾقؾف لؾـصقص: إلبراز معاكقفا وإيجاد الػروق بقـفا

ؽقن إٓ مرفقًطا، ويف أية محؾ ففذا الـسؼ مـ الؽالم طـد سقبقيف ٓ ي  

، والثاين:طؾك (يؼقل) الشاهد وجف الرفع طؾك خقاريـ: إول:طؾك العطػ: طؾك

ّٓ أنَّ سقبقيف ذكر شرط الجقاز يف هذه الؿسللة، إذ إنَّ  آبتداء: أي ففق يؽقن، إ

ًٓ طؾك الخرب، ويف هذه الحالة يؽقن الـصب ضرورة،  الـصب هـا مرهتـ بؽقكف دا

 وجف ضعقػ-وهق 

لؼد تبع كالم سقبقيف السابؼ كثقر مـ الـحاة والؿػسريـ، ففذا الػراء يتؽؾؿ طـ 

رفع وٓ يؽقن كصبا،  (وققلف )أية:هذه أية مبدًيا رأيف ورأي الؽسائل فقفا، إذ يؼقل

وكذلؽ التل  فنهنا كصب (وأما التل فِل الـحؾ )أية---(إكؿا  هل مردودة طؾك )َيؼقُل 

، وأكثر الؼراء طؾك (كصٌب ٕهنا مردودٌة طؾك فعؾ قد كُصب بـ)أن (فِل )يس

ې   ې  ې  چرفعفؿا-والرفع صقاٌب، وذلؽ أن تجعؾ الؽالم مؽتػقا طـد ققلف:

فؼد تؿ الؽالم، ُثؿَّ قال:فسقؽقن ما أراد اهلل-وإّكف ٕحب  چى      ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ

، وإن كان الؽسائل ٓ ُيجقز الرفع فقف
ّ
  -(3)ؿا، ويذهب إلك الـّسؼالقجفقـ إلل

                                                                        
= 

 -4.47، وشرح التسفقؾ، ابـ مالؽ، 1.348ؼقسل، شقاهد اإليضاح، ال

 -3.38,43الؽتاب،  (1)

 -9اكظر: مؼدمة الؿحتسب،  (2)

 -2.133، و1.74,75معاين الؼرآن، الػراء،  (3)
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وكرى مـ الؽالم السابؼ مـع الػراء لقجف الـصب بالعطػ، ويمكد أكف رفع ٓ 

غقر، ثؿ يرجح العطػ طؾك آبتداء، بؾ ويعارض الؽسائل الذي يرى العطػ يف 

 - (و)الـحؾ (يس) أيتقـ الؾتقـ يف

وققفف طؾك  وقد ذهب أبق طبقدة مذهب سقبقيف يف أحد تقجقفقف، إذ يؼقل طـد

: ٕكف لقس ططػا طؾك إول، وٓ (فرفع )فقؽقن---أي أحؽؿ أمرا:آية سقرة البؼرة

-ومـ الذيـ (1)فقف شريطة فقجازى، إكؿا يخرب أن اهلل تبارك وتعالك إذا قال:كـ، كان

 -(5)، والرضل(4)، وابـ يعقش(3)والؽرماين، (2)ذهبقا مذهبف أيًضا، ابـ أبل زمـقـ

جقاز وجفل الرفع: طؾك آبتداء والـصب بالعطػ، بقد أكف ويبقّـ إخػش 

ها  (فنن جعؾت )َيُؽقنلؿ يتعرض لؼراءة ابـ طامر، ولؿ يضعفا يف الحسبان، فؼال: 

-فنن ()فقؽقنَ (كلكف يريُد: )َأْن َكُؼقَل  (َأنْ ـ)كصب ب َأْن كَُؼقَل هـا معطقفًة كصبت ٕنَّ 

فنن الػاء والقاو قد تعطػان طؾك ما قبؾفؿا كقػ والػاء لقست يف هذا الؿعـك؟ قال: 

وما بعدهؿا، وإن لؿ يؽـ يف معـاه كحق:ما أكَت وزيدًا، وإكؿا يريد:لؿ تضرب زيدًا، 

طؾك آبتداء كحق  فَقُؽقنُ والرفع يف ققلف: ---وترفعف طؾك:ما أكت وما زيد

، وكذا ساوى بقان الحؼ بقـ (6)چۀ   ۀہ   ہ  ہ  ہ   ھ  ھچققلف:

 -(7)ـالقجفق

جقابا، هذا  (يؽقنَ ـ)الـصب ها هـا محال: ٕكف لؿ يجعؾ فويرى الؿربد أنَّ 
                                                                        

 -1.52مجاز الؼران،  (1)

 -1.173تػسقر الؼرآن العزيز،  (2)

 -1.171غرائب التػسقر،  (3)

 -2.242شرح الؿػصؾ،  (4)

 -2.873الؽافقة،  شرح الرضل طؾك (5)

 -1.152,153، معاكك الؼرآن، 5الحج:  (6)

 -1.131,132باهر الربهان،  (7)
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خالف الؿعـك: ٕكف لقس هفـا شرط إكؿا الؿعـك:فنكف يؼقل لف:كـ فقؽقن، وكـ 

، إذ إنَّ الـصب (1)حؽاية ًٓ -وهبذا كرى أّن الؿربد يرفض الـصب مطؾًؼا، ويجعؾف محا

شرط هـا، ويبقـ أبق طؾل إصػفاين دٓلة يعتؿد طؾك الرتكقب الشرصل، وٓ 

ّٕن معـك الحؽاية ضاهر فقف ومػفقم مـف، وإذا كان إمر طؾك هذا :الحؽاية بؼقلف

فؼقلف:كـ، حؽاية، والؿعـك فقف إيجاب خروج الّشلء الؿراد مـ العدم إلك القجقد- 

ف مخاصبة وققلف:فقؽقن بقان حسـ الؿطاوطة مـ الؿراد وتؽّقكف، ولقس ذلؽ طؾك أكّ 

ـّ اهلل تعالك أراد أن يبقـ طؾك طادة أمريـ إذا أمروا كقػ يؼّرب مراده  الؿعدوم، ولؽ

إذا أراد أمرا، فلخرج الّؾػظ طؾك وجف يػفؿ مـف ذلؽ، إذ كان ٓ لػظ يف تصقير 

 -(2)آستعجال، وتؼريب الؿراد أحضر مـ لػظة كـ فاطؾؿف

طؾك آبتداء أو العطػ، مرجًحا  سقاء (يؽقنـ)ويبقـ الطربي دٓلة الرفع ل

ّٓ أكف لؿ يتعرض لؼراءة ابـ طامر  العطػ طؾك آبتداء، مقافًؼا الػراء يف اختقاره، إ

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  چوإذا كان إمر يف ققلف جؾ ثـاؤه:بالـصب، إذ يؼقل: 

، هق ما وصػـا مـ أن حال أمره الشلء بالقجقد حال وجقد الؿلمقر (3)چۅ  ۅ

ـٌ بذلؽ أن الذي هق أولك بؼقلف:)فقؽقنبالقجقد الرفع طؾك العطػ طؾك ققلف  (، فَبقِّ

حالفؿا واحد- وهق كظقر ققل الؼائؾ:تاب فالن  (و)الؽقن (الؼقل) : ٕن()يؼقل

فاهتدى، واهتدى فالن فتاب: ٕكف ٓ يؽقن تائبا إٓ وهق مفتد، وٓ مفتديا إٓ وهق 

ا شقئا بالقجقد إٓ وهق مقجقد، وٓ مقجقدا تائب- فؽذلؽ ٓ يؿؽـ أن يؽقن اهلل آمر

ې   چمـ قرأ: (فقؽقن) إٓ وهق آمره بالقجقد- ولذلؽ استجاز مـ استجاز كصب

                                                                        

 -2.18الؿؼتضب،  (1)

 -19,23إزمـة وإمؽـة،  (2)

 - 117البؼرة:  (3)
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بالؿعـك الذي وصػـا طؾك معـك:أن  (1)چې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ   وئ

ى ى  چكؼقَل فقؽقَن-وأما رفع مـ رفع ذلؽ، فنكف رأى أن الخرب قد تؿ طـد ققلف:

إذ كان معؾقما أن اهلل إذا حتؿ قضاءه طؾك شلء، كان الؿحتقم طؾقف  چەئائ  ائ   ەئ  

ۀ   ۀہ   ہ  ہ  ہ   ھ  چمقجقدا، ثؿ ابتدأ بؼقلف: فقؽقن، كؿا قال جؾ ثـاؤه:

 وكؿا قال ابـ أحؿر: (2)چھ

ـــفِ  ـــْت َطَؾْق ـــاقًِرا أْطَق ـــالُِج َط ُؓيَع
ؓـ

ــــقاراؓ ــــا ُح ــــا َفَقـْتُِجف ؓ(3)لُقْؾِؼَحف
ؓـ

 الرفع والـصب يف هذه أية، ثؿ يذكر وجفل الرفع فقفا، ويقرد الزجاج قراءيت

ولؼد تركـا ,مشقًرا إلك إثر الدٓلل لفا، وذلؽ بذكر طدد مـ إققال غقر الؿـسقبة 

الؿعـك ففق يؽقن، ومعـك --فؼال: ,إيراد وجف الـصب طـده لؿبحث الؿجقزيـ

إِكؿا  چەئ          وئچقل لف أية قد تؽؾؿ الـاس فقفا بغقر ققل:قال بعضفؿ: إِكؿا يؼ

 يريد: فقحدث، كؿا قال الشاطر:

 اْمَتأل الَحْقُض َوقـَال َقْطـِل

 (4)َمْفالً ُرَوْيدًا قْد َمألُت َبْطـِل

وقال بعض أهؾ الؾغة:يؼقل لف وإِن لؿ يؽـ حاضرًا: كـ:  والحقض لؿ يؼؾ-

                                                                        

 -43الـحؾ:  (1)

 - 5الحج:  (2)

- ويف: 73ف، ص، والبقت مـ القافر، وهق لعؿرو بـ أحؿر الباهؾل يف ديقاك2.549تػسقر الطربي،  (3)

، وبال كسبة يف: الؽتاب، سقبقيف، 4.275، وشرح الؿػصؾ، ابـ يعقش، 333الؿػصؾ، الزمخشري، 

3.54- 

، والخصائص، ابـ 143، والالمات، الزجاجل، 53الرجز بال كسبة يف: إصالح الؿـطؼ، ابـ السؽقت،  (4)

ومسائؾ خالفقة،  ،1.173، واإلكصاف، إكباري، 23، ودرة الغقاص، الحريري، 1.24جـل، 

 -38لؾعؽربي، 
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فا، فؽلكف إكؿا ٕن ما هق معؾقم طـده بؿـزلة الحاضر- وقال قائؾ: لف معـك مـ أجؾ

ـْ  أي احُدث فقحدث، وقال ققم:هذا يجقز أن تؽقن  (يؼقل مـ أجؾ إِرادتف إِياه:)ُك

ک  ک  گ    گ  چ ٕشقاَء معؾقمة، أحدث فقفا أشقاَء فؽاكت، كحق ققلف:

 -(1)چگ

ومـ السابؼ كرى الزجاج يقرد العديد مـ إققال، التل تشقر إلك اتساع دائرة 

كؾ يدلل بدلقه طؾك أساس التقجف الػؽري لديف، فنّما أن الخقض يف هذه أية، و

يؽقن إمر مـ باب الؿجاز، أو تلكقد مطؾؼ الؼدرة إزلقة، أو إشارة إلك اإلحداث 

الحادث ولقس إزلل، أو أن يؽقن الخطاب مـ أجؾف، ولقس متعؾًؼا بالؿخاصب 

د، ولقس إيجاد الظاهر، أو تخصقًصا لؾعبارة إذا إمر يصرف إلك تحقيؾ الؿقجق

 الؿعدوم- 

وذهب ابـ مجاهد إلك وصػ الؼراءة بالعديد مـ إوصاف التل تدل طؾك 

بـصب الـُّقن، َقال أبق  (َقَرَأ اْبـ َطامر َوحده )كـ َفقؽقنَ :رفضفا رفًضا تاًما، إذ يؼقل

وهق وهؿ، وَقال ِهشام بـ طؿار: كان أيُّقب بـ ، وقال أيًضا: (2)بؽر: وهق غؾط

هذا خطل يف وقال يف ثالث:  (3)رفعا (كصبا ثؿَّ رجَع َفَؼرأ )َفقؽقن (يؼرأ )َفقؽقن َتؿقؿ

 - (4)اْلعربقَّة

وهبذا كرى ابـ مجاهد اختؾػ طـ سابؼقف مـ العؾؿاء: إذ صعـ بالؼارئ 

والؼراءة مًعا، إذ الؼارئ واهؿ، ودٓلة القهؿ هـا تشقر إلك طدم ضبط الراوي 

ؿف يف أّن الؼراءة تشقر إلك الشرط مـ جفة أخرى- لؿسؿقطف مـ جفة، وإلك وه

                                                                        

 -1.199، معاين الؼرآن وإطرابف، 65البؼرة:  (1)

 -169السبعة،  (2)

 -236,237السابؼ،  (3)

 -439السابؼ،  (4)
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وطالوة طؾك ما سبؼ فنّن ابـ مجاهد يمكد أنَّ ابـ طامر هق القحقد الذي قرأ هبذه 

وأّن ترك قراءة الـصب مـ غقر ابـ طامر دٓلة  ,أقصد يف الؿقاضع إربعة,الؼراءة

 طؾك خطل التقجف-  

فبقـ يف طدة مقاضع أن الرتكقب  وتـاول الـحاس هذا إمر وأدلك بدلقه فقف،

، وإذا ما وصؾ إلك آية سقرة (1)ٓ يؼبؾ إٓ الرفع، كاقاًل ما قالف الػراء يف هذه الؿسللة

:الـصب مـ (2)قال أبق إسحاقالـحؾ ذكر قراءة الـصب فقفا، ثؿ  قال: 

فلما ---(كــ)وجفقـ:أحدهؿا طؾك العطػ أي:فلن يؽقن، وأخر:أن يؽقن جقابا ل

ن جقابا فؿحال: ٕكف إخبار ٓ يجقز فقف الجقاب، كؿا تؼقل:أكا أققل لعؿرو أن يؽق

امض، فقجؾس أو فقؿضل، وٓ معـك لؾجقاب هاهـا، وإكؿا الجقاب أن يؼقل:امض 

-ومـ السابؼ كرى أنَّ الـحاس استعؿؾ وصػ الؿربد، طـد رفضف (3)فلكرمؽ

  -محاللؾؼراءة، بؼقلف: 

قرأ ابـ طامر سبؼف يف رفض الؼراءة، فؼال:  وسار ابـ خالقيف طؾك هنج مـ

بالـصب- والحجة لف:الجقاب بالػاء، ولقس هذا مـ مقاضع الجقاب: ٕن الػاء ٓ 

ّٓ إذا جاءت بعد الػعؾ الؿستؼبؾ  وهذا ٓ يجقز يف ققلف تعالك:---يـصب إ

: ٕن اهلل تعالك أوجد هبذه الؾػظة شقئا معدوًما-ودلقؾف حسـ الؿاضل چەئوئچ

-وكرى ابـ خالقيف يشقر إلك أّن الػعؾ يجب أن (4)ضعف، إذا قؾت: كـ فؽانيف مق

ٓ تشقر إلك الؿستؼبؾ بؾ  (يؽقن مستؼباًل، حتك يؽقن صالًحا لؾجقاب، و)فقؽقن

 إلك الؿاضل، وطؾقف فؽؾ ما أراد اهلل تؽقيـف فؼد كان، وٓ تؽقيـ يف الؿستؼبؾ!-

                                                                        

 -2.16، و1.162اكظر: إطراب الـحاس،  (1)

 يؼصد الزجاج- (2)

 -2.253إطراب الـحاس،  (3)

 -1.88الحجة،  (4)
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إذ يشقر إلك ضعػفا لديفؿ،  ويقضح إزهري مققػ الؼراء مـ قراءة الـصب،

إٓ أكف يشقر إلك أمر مفؿ جعؾف مـ أجاز هذه الؼراءة حجة لؾرد طؾك مـ اهتؿ ابـ طامر 

ـْ َقَرَأ:)َفقُؽقنَ :، ويف ذلؽ يؼقل(1)بالقهؿ بالـصب ففق طؾك جقاب إمر  (َوَم

ق بالػاء، كؿا تؼقل: ُزرين َفلُزوَرك-وهذا طـد الؼراء ضعقػ، والؼراءة بالرفع ه

 -(2)الؿختار

وكجد الػارسل يطقؾ الؽالم حقل هذه الؼراءة، والؿؼام ٓ يتسع إليراد ما قالف 

 :(3)كاماًل، ولذا رأيت أن أشقر إلك أهؿ إمقر التل أثارها، وهل

 ًٓ يف أية دٓلة مجازية: ّٕن الؿعدوم ٓ يخاصب،  (الؼقل) : رأى أنَّ دٓلةأو

  فا ققل الشاطر:واستشفد طؾك ذلؽ بعدة شقاهد، مـ

ـِ الَحِؼل  (4)َقْد َقاَلِت إَْكَساُع لِْؾَبْط

ـْ ) :لػظةثاكًقا  خرب جاء طؾك صقغة إمر، كؼقلـا:أكرم بزيد- (ُك

هذا إْن قؿَت َتؼؿ، فـ: ٓ بدَّ مـ اختالف الػعؾقـ أو الػاطؾقـ، أما جؿؾة:ثالًثا

ا لؿ يؽـ ما روي طـف مـ كالم يف قؾة الػائدة طؾك ما تراه، وإذا كان إمر طؾك هذ

 -كصبف َفَقُؽقُن متجفا

: كػك أن يؽقن الـصب طؾك ضاهر الؾػظ، كؿا جاء طـ إخػش يف ققل رابًعا

قد يؽقن الؾػظ طؾك  ، إذ(5)چۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہچاهلل تعالك:   
                                                                        

 سـرى ذلؽ ٓحًؼا- (1)

 -1.172,173الؼراءات،  معاين (2)

 -2.233,239اكظر: الحجة،  (3)

، وهق يف اإلباكة، العقتبل، تتؿتف: قِْدمًا، فآَضْت كالَػـِقِؼ الُؿْحـِِؼ الرجز يـسب إلك أبل الـجؿ العجؾل، و (4)

 1.24، والخصائص، ابـ جـل، 1.136

 - 31إبراهقؿ:  (5)
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شلء والؿعـك طؾك غقره، أٓ ترى أهنؿ قد قالقا: ما أكت وزيدا؟والؿعـك:لَِؿ 

 -لؽ يف الؾػظتمذيف؟ولقس ذ

ّٓ ما روي احتج بنجؿاع الؼراء طؾك قراءة الرفع، ورفضفؿ الـصب : خامًسا إ

 -الرفع (يؽقن) طـ ابـ طامر وهق مـ الضعػ بحقث رأيت، فالقجف يف

طؾك آبتداء، ولقس طؾك العطػ: ّٕن  فقؽقن: يمكد أّن الرفع لـسادًسا

، ثؿ أشار إلك (قال) طؾك الؿاضلدٓلة الزمـ مختؾػة، إذ ٓ يجقز ططػ الؿضارع 

 -ٕنَّ الؿعـك:فقؽقن بتؽقيـف، أي:بحدوثف:فؼال (اإلحداث) التؽقيـ هـا بؿعـك

ومـ السابؼ كرى أّن الػارسل دّطؿ مققػف مـ رفض الؼراءة باإلجؿاع، 

والؼقاس، والدٓلة، ثؿ رجح وجًفا مـ وجفل الرفع طؾك أخر، وأثار قضقًة سبؼ 

ج، لؽـف تبـاها فلسـدت إلقف، ولؼد اطرتض طؾقفا العؾؿاء بعده، إذ وأن ذكرها الزجا

 جعؾ التؽقيـ بؿعـك اإلحداث وهذا مذهب الؿعتزلة- 

وسار مؽل طؾك هنج الػارسل يف رفض قراءة الـصب واحتج بغالب حججف، 

إذ قال بؽقن الؾػظ طؾك صقغة إمر ومعـاه اإلخبار، وضرب أمثؾة تشقر إلك صرف 

ەئ          چَقْقلف :فؼال (1)چجب  حب   خبچطـ ضاهره، كؼقلف تعالك:دٓلة الؾػظ 

-وكذا رفض (2)َوفِقف بعد فِل اْلَؿْعـك (كــ)مـ َكصبف جعؾف َجَقابا ل چوئ

إصبفاين قراءة الـصب وطؾؾ ذلؽ بؿا جاء طـد الػارسل مـ وجقب تغاير إفعال 

، وذلؽ يف (4) هذه أية، وقال أبق الفالل العسؽري بالؿجاز يف(3)يف جؿؾة الشرط

غقر كتاب لف، وهذا يتسؼ ومذهبف الؿعتزلل، مع ما قالف الػارسل، وصرح ابـ 
                                                                        

 - 38مريؿ:  (1)

 -1.418,423ظر: ، واك1.139مشؽؾ إطراب الؼرآن،  (2)

 -83إطراب الؼرآن لألصبفاين،  (3)

 -1.394,395، والقجقه والـظائر، 1.36اكظر: معجؿ الػروق الؾغقية،  (4)
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 السابؼة يف (الؼطع) الجقزي بلنَّ الؿختار قراءة الرفع طؾك آبتداء
ّ
، وتبـك طبارة مؽل

 - (1)وصػ قراءة ابـ طامر بالبعد

حدث-وهذا مجاز مـ كان التاّمة، أي:أحدث فق(ويرى الزمخشري أن )كـ

وإكؿا الؿعـك أّن ما قضاه مـ إمقر وأراد كقكف، فنكؿا ---مـ الؽالم وتؿثقؾ وٓ ققل

، ثؿ استشفد ببقت أبل (2)يتؽّقن ويدخؾ تحت القجقد مـ غقر امتـاع وٓ تققػ

الـجؿ السابؼ طؾك دطقى الؿجاز، ويف مقضع آخر يرى أّن آبتداء هق وجف 

 -(3)الرفع

ك ما ذهب إلقف أبق طبقدة والػارسل مـ تخقر وجف آبتداء وبذلؽ يذهب إل 

طؾك الحدوث:  (كان) طؾك العطػ، كؿا أكف يقضح ما ذهب إلقف الػارسل مـ دٓلة

ولقست الـاقصة، بقد أّن الزمخشري لؿ  (حدث) إذ بّقـ أهنا التامة تضؿـت معـك

، (5)، والـسػل(4)يتعرض لؼراءة ابـ طامر يف أيات محؾ الخالف-وتبعف البقضاوي

 -(6)والطاهر طاشقر

وإذا ما وقػـا طـد ابـ ططقة كجد أّكف أولك هذه الؼراءة اهتؿاًما كبقًرا: إذ ذكر 

بعض أراء السابؼة ورد طؾقفا، ولذا كجد صدى ردوده يف طدد مـ كتب التػسقر 

 التل جاءت بعده، وسـدع ردوده إلك مبحث الؿجقزيـ- أّما مققػف مـ قراءة ابـ طامر

ففل كسؼ لؾعديد مّؿـ سبؼف مـ الؿعرتضقـ طؾك هذه الؼراءة، فؼد وصػفا بعدم 

                                                                        

 -1.135زاد الؿسقر،  (1)

 -1.181الؽشاف،  (2)

 -4.31السابؼ،  (3)

 -1.132,133تػسقر البقضاوي،  (4)

 -1.124تػسقر الـسػل،  (5)

 -1.687التحرير والتـقير،  (6)
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آتجاه، والضعػ مـ جفة، ثؿ رجح آبتداء طؾك العطػ مـ جفة أخرى، إذ 

وقال أيًضا:  ،رفع طؾك آستئـاف، قال سقبقيف معـاه:ففق يؽقن (و)يؽقنيؼقل: 

ؿتؼدم خطاب لؾؿؼضل وققلف: وأما قراءة ابـ طامر فغقر متجفة: ٕن إمر ال

َفَقُؽقُن، خطاب لؾؿخرب، فؾقس كؼقلف قؿ فلحسـ إلقؽ، لؽـ وجففا أكف راطك الشبف 

بالـصب، وهل قراءة ضعقػة  (وقرأ ابـ طامر )فقؽقن، وقال أيًضا: الؾػظل

 -(1)القجف

ف:  ا ويؼػ السؿقـ الحؾبل مققػ احرتام وإجالل ٓبـ طامر، فؼال يف حؼِّ وأمَّ

ـُ طامر يف هذه الؿقاضع إربعة فؼد اضطرب كالُم الـاس فقفا وهل ما اك ػَرَد بف اب

أ بعض الـاس طؾك هذا اإِلمام  لعؿري تحتاج إلك فضؾ كظر وتلمؾ، ولذلؽ تجرَّ

 : (3)- بقد أّكف يػـد حجج الؿميديـ لفذه الؼراءة، وتتجؾك ردوده بأيت(2)الؽبقرِ 

 ًٓ ا ُروطل فقف ضاهُر الؾػظ مـ غقر كظر أكثُر ما َأجابقا ذكر أنَّ  :أو بلنَّ هذا مِؿَّ

وأّما إذا كظركا إلك جاكب الؿعـك فنن ذلؽ ٓ َيِصحُّ لقجفقـ، أحدهؿا: أنَّ ---لؾؿعـك،

، وإذا كان (4)چې  ېچ هذا وإن كان بؾػظ إمر فؿعـاه الخربُ كحق: ، أي: َفَقُؿدُّ

ّٓ ض  ثؿ ذكر شقاهد سقبقيف-  رورةً معـاه الخربَ لؿ يـتِصْب يف جقابِف بالػاء إ

ـْ شرِط الـصِب بالػاِء يف جقاِب إمِر َأْن َيـَْعِؼَد مـفؿا شرٌط : بقّـ ثاكًقا
أنَّ مِ

 -وجزاٌء كحق: ائتـل فلكرَمؽ، تؼديُره: إْن أتقتـل أكرمتُؽ، وهفـا ٓ َيِصحُّ ذلؽ

 أبل ربقعة: ذكر أن الؿعامؾة الؾػظقة واردُة يف كالمفؿ، قال طؿر ابـ :ثالًثا

                                                                        

 -1.446، و1.436، و1.232يـظر طؾك ترتقب كؼؾ إققال: تػسقر ابـ ططقة،  (1)

 -1.88,89الدر الؿصقن،  (2)

 -1.88,93اكظر السابؼ:  (3)

 - 75مريؿ:  (4)
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َؓفُؼْؾُت لَجـَّادٍ ُخِذ السقَػ واشـتَِؿْؾ 
ؓـ

ؓ(1)طؾقف برفـٍؼ واْرُقـِب الشـؿِس تَْغـُرِب ؓ
ؓـ

وإكؿا ذلؽ مراطاًة ---وهق غقر مرتتِّب طؾقف (ارقب) جقاب (فجعؾ )َتْغُرب

 -لجاكِب الؾػظِ 

ويرجح ابـ هشام كقن الػاء لؾعطػ يف هذا الؿؼام، سقًرا طؾك هنج الطربي، 

كقهنا لالستئـاف، ثؿ يبقِّـ أّن العطػ هـا مـ باب ططػ الجؿؾ ٓ الؿػرد، ويرفض 

 َكَؼْقلِف: ،ققؾ الَػاء تؽقن لالستئـاف:وهبذا يؼقل

 (2)ألؿ تْسَلل الّربع الؼقاء فقـطؼ

َببِقَّة  َكََّفا َلق َكاَكت لْؾَعْطػ لجزم َما بْعدَها، وَلق َكاَكت لؾسَّ
ِ
َأي: َفُفَق يـْطؼ: ٕ

ْفع َأي َفُفَق يؽقن ِحقـَئٍِذ، َوَققلف: چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅچثؾف لـصب، وم  بِالرَّ

ْعُر َصْعٌب َوَصـِقيٌؾ ُسؾَُّؿُف    الشِّ

َٓ ُيعؾؿفُ  ِذي   إِذا اْرَتَؼـك فِقِف الَّ

ْت بِِف إَِلك الَحِضقِض َقَدُمُف       َزلَّ

 (3)ُيِريــد َأن ُيْعــِرَبُف فـَُقْعِجـُؿـفُ 

َٓ ُيِريد َأن يعجؿف، َوالتَّْحِؼقؼ َأي: َفُفَق يعجؿ َكَُّف 
ِ
َٓ يجقز َكصبف باْلَعْطػ: ٕ ف َو

َٓ اْلِػْعؾ، والؿعطقف  َأن اْلَػاء فِل َذلِؽ ُكؾف لْؾَعْطػ، وَأن اْلُؿْعَتؿد باْلَعْطػ اْلُجْؿَؾة 

                                                                        

 -69البقت  مـ الطقيؾ، وهق يف ديقاكف  (1)

، 33ْؿَؾُؼ، وهق يف ديقاكف، ص البقت مـ الطقيؾ وهق لجؿقؾ بثقـة، وتتؿتف: وهؾ ُتْخبَِرْكؽ الققَم بقداء َس  (2)

، وبال كسبة 2.381، وشرح التصريح، خالد إزهري، 2.187سقبقيف، السقرايف،  ويف: شرح أبقات

 -76، والجـك الداين، الؿرادي، 329، والؿػصؾ، الزمخشري، 3.37يف: الؽتاب، سقبقيف، 

، وبال كسبة يف: الؿذكر 2.416، ويف: الؿزهر، السققصل، 185الرجز لؾحطقئة، وهق يف ديقاكف، ص  (3)

 -1.415والؿمكث، إكباري، 
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ـقا َأن اْلِػْعؾ : لقبق(هق) َطَؾْقِف فِل َهَذا الّشْعر َقْقلف:ُيِريد، َوإِكََّؿا يؼدر الـحقيقن كؾؿة

 - (1)َلْقَس اْلُؿْعتَؿد باْلَعْطػ

طؾك الؿاضل،  (فقؽقن) ويعزز ابـ هشام ما ذهب إلقف الػارسل مـ دٓلة

ء اْلَحاِضر: قصًدا فؼال: 
ْ
ل إِّكفؿ يعربون َطـ اْلَؿاِضل وأيت َكَؿا يعربون َطـ الشَّ

ْهـ َحتَّك َكَلكَُّف مَشاهد َحاَلة اإْلِ  ۓ ﮲  ﮳ ﮴      چَومِـْف ---ْخَبارإلحضاره فِل الذِّ

 -(3)، َأي: َفَؽانَ (2)چ﮵

 

 انًجذث انثبَٙ

 ()آساء انًجٛضٍٚ نمشاءح اثٍ ػبيش
 

اكربى طدد مـ العؾؿاء والؿػسريـ لؾدفاع طـ هذه الؼراءة وبقـقا وجففا يف 

العربقة مـ جفة، كؿا دافعقا طـ ابـ طامر، ورفضقا الطعـ هبذا اإلمام الؽبقر مـ جفة 

خرى، وسـقرد يف هذا الؿبحث أدلة الؿجقزيـ إضافة إلك ردودهؿ، وردود غقرهؿ طؾك أ

ر أن سقبقيف بقَـّ أكف يجقز الـصب  ا يجب أن كَُذكِّ بعض حجج الؿعرتضقـ وأدلتفؿ، لؽـَـّ

قراءة ابـ طامر مـ باب ما ذكره سقبقيف مـ  (4)يف القاجب، وقد جعؾ بعض العؾؿاء

همٓء الزجاج، إذ أوردكا سابًؼا أكّف ذكر طدًدا مـ أراء يف شقاهد يف هذا الباب، وأّول 

( والـصب طؾك ضربقـ: أحدهؿا أن يؽقن ققلف:)َفقَؽقنَ :هذه أية، ثؿ بقَـّ رأيف قائاًل 

 -(5)ويجقز أن يؽقن كصبًا طؾك جقاب كـ( َطْطػًا طؾك )أْن كَُؼقَل فقؽقنَ 

                                                                        

 -223مغـل الؾبقب،  (1)

 - 47آل طؿران:  (2)

 -936السابؼ،  (3)

 -8.4249مـفؿ الشؾقبقـ، كؿا ذكر ذلؽ كاضر الجقش، اكظر: تؿفقد الؼقاطد،  (4)

 -3.198معاين الؼرآن وإطرابف،  (5)
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 ازة العؾؿاء الـصب يفإّن رأي الزجاج السابؼ يظفر أكف ٓ يؼػ طـد إج

بؾ يجعؾ الـصب طؾك  ,وهل قراءة الؽسائل ,طؾك أساس العطػ (و)يس (الـحؾ)

 الجقاب جائًزا أيًضا، ومـ ثؿ ففق يساوي بقـفؿا- 

َفَلما َقْقلف :ويرى السؿعاين، أن قراءة ابـ طامر أضفر يف العربقة، فقؼقل

َكَُّف بِـ (َقَرَأ اْبـ َطامر-)َفقؽقنَ  (َتَعاَلك:)َفقؽقن
ِ
صب الـُّقن، وُهَق أضفر طؾك الـَّْحق: ٕ

َمر بِاْلَػاِء- َفقؽقن طؾك الـصب- َواْلِؼَراَءة اْلَؿْعُروَفة:)َفقؽقن ْٕ ْفع-  (َجَقاب ا بِالرَّ

 -(1)َوَمْعـَاُه: َفُفَق يؽقن

ومـ السابؼ كرى أنَّ كاًل مـ الزجاج والسؿعاين، يجقزان الؼراءة، بقد أهنؿا 

 ر الؾػظ، دون إضفار إثر الؿرتتب طؾك الؿعـك-يؼػان طـد ضاه

ّٓ أّكف رد طؾك طدد مـ آراء  ومّر بـا سابًؼا مققػ ابـ ططقة مـ هذه أية، إ

 :(2)الؿػسريـ والـحاة فقفا، وتتؾخص ردوده بأيت

 ًٓ وهق خطل ، فؼال: (يؼقل) طؾك (يؽقن) : رد طؾك اختقار الطربي ططػأو

  -أن الؼقل مع التؽقيـ والقجقد مـ جفة الؿعـك: ٕكف يؼتضل

وتؽؾؿ أبق رفض رأي الػارسل، ودطقى الؿجاز يف هذه أية، فؼال:  :ثاكًقا

طؾل الػارسل يف هذه الؿسللة بؿا هق فاسد مـ جؿؾة آطتزال ٓ مـ جفة العربقة- 

وتؾخقص الؿعتؼد يف هذه أية، أن اهلل طز وجؾ لؿ يزل آمرا لؾؿعدومات بشرط 

ومـ جعؾ ---ادرا مع تلخر الؿؼدورات، طالؿا مع تلخر وققع الؿعؾقماتوجقدها، ق

مـ الؿػسريـ َقضك بؿعـك أمضك طـد الخؾؼ واإليجاد، فؽلن إضفار الؿخرتطات يف 

، إذ التلمؾ يؼتضل ذلؽ، طؾك كحق ققل الشاطر ]أبق  ـْ أوقاهتا الؿمجؾة ققل لفا ُك

                                                                        

 -1.131تػسقر الؼرآن،  (1)

 -3.393، 1.436، 1.232تقب آقتباسات، الؿحرر القجقز، اكظر طؾك تر (2)
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 -قل الؿعتزلةوهذا كؾف يجري مع ق ---(1)الـجؿ العجؾل[:]الرجز[

وذهب أكثر الـاس إلك أن :وضح دطقى مخاصبة الؿعدومات، فؼال :ثالًثا

الشلء هق الذي يؼال لف، كالؿخاصب، وكلن اهلل تعالك قال يف إزل لجؿقع ما خؾؼ: 

ـْ بشرط الققت والصػة، وقال الزجاج َلُف بؿعـك مـ أجؾف، وهذا يؿؽـ أن يرد  ُك

 -بالؿعـك إلك إول

ططقة لؿ يؽـ مققػف مـ أراء يف هذه أية مققػ الـاقؾ دون  إنَّ ابـ

تؿحقص، بؾ رد طؾك بعض الطروحات حقلفا، مبقَّـًا فسادها الدٓلل الؿرتتب طؾك 

 اإلطراب مـ وجفة كظره- 

ولعؾ أبرز مـ تصدى مـ العؾؿاء لؿـ صعـ يف قراءة ابـ طامر الشقخ طؾؿ 

حات لؾرد طؾك مـ صعـ بابـ طامر الديـ السخاوي، حقث أفرد طدًدا مـ الصػ

وحاولت ذكر ردوده متصرًفا أحقاًكا ومؼتبًسا أحقاًكا أخرى: وقد صال ,وقراءتف 

 :(2)ويتجؾك رده بأيت  ,آقتباس لؾبعد طـ  اإلخالل بؾػظ الرد  

 ًٓ بَع فقفا إٓ أّكد  :أو أنَّ هذه الؼراءة ثابتٌة طـ إمام مـ أئؿة الؿسؾؿقـ وما اتَّ

: ففذا التغؾقط ٓ وجف (3)ودلقؾ ذلؽ أكف قرأ بالرفع يف آل طؿران، ويف إكعامإثر، 

 وهذه حجة ققّية تمكد تثبتف مـ الـؼؾ-  -لف

تؽؾؿ طـ مسللة مخاصبة الؿعدوم، وأشار  إلك ما ذكره الزجاج طـ قبقل  :ثاكًقا

، أو (4)چک  ک  گ    گ  گچبعضفؿ بلكف مـ باب التحقيؾ، كحق ققلف:
                                                                        

 -11سبؼ تخريجف ص (1)

 3.662,667فتح القصقد:  (2)

( مـ إكعام- وهذا الؽالم ووجد طـد إزهري كؿا ذكركا 73( مـ آل طؿران، و)59يؼصد أيتقـ ) (3)

 -13,11سابًؼا، ص

 - 65البؼرة:  (4)
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فالعرب تشقر إلك الؿتققع كاإلشارة إلك القاقع  إحقاء أمقات، أو العؽس حؿؾ طؾك

وأيضًا فننَّ الؿعدوم معؾقٌم هلل طز وجؾ مقجقٌد يف ِطْؾِؿف، وإن لؿ يؽـ -تؼريبًا ٕمره

ـْ يعؼؾ: فالؿعدوم إذا كان معؾقم  مقجقدًا طـدكا وقد خاصبقا ما ٓ يعؼؾ خطاب َم

 -القجقد أولك

ف وإن سؾؿـا بالؼقل بلّن أية خرب ٓ أمر فالـصب يف القاجب قد بّقـ أكّ  :ثالًثا

 جاء طـ العرب، وذكر شقاهد سقبقيف السابؼة-

رّد طؾك مسللة طدم اتػاق الػعؾقـ أواتػاق الػاطؾقـ، التل ٓ تجقز يف  :رابًعا

 جؿؾة الجزاء، بؿا يؾل:

  ًٓ  ,ن ذكر ابـ ططقةدو ,: رّد بؿا قال بف ابـ ططقف بلنَّ هذا ققل الؿعتزلةأو

ولق كان الؼقل مخؾقًقا ٓفتؼر إلك مدلاًل مـ خالل هذه أية طؾك أنَّ الؼرآن قديؿ، 

، أو (1)ققٍل آخر إلك مآ يتـاهك فقمدِّي إلك الؼقل بلققال غقر متـاهقة وذلؽ محال

 -إلك الؼقل بؼقل مخؾقٍق لؿ يؼؾ لف كـ وذلؽ باصؾ ٕكف خالف الؼرآن

وأجبـا طـ ذلؽ بلْن قؾـا:إنَّ الشاطر أضاف :الؿجاز، فؼال : رّد دطقىثاكًقا

الؼقل فقؿا ذكر إلك مآ يصح مـف الؼقل، فعؾؿ أكف طؾك جفة الؿجاز والتقسع واهلل 

فنن قالقا:الدلقؾ طؾك -سبحاكف وتعالك قائؾ فقجب َحْؿُؾف طؾك الحؼقؼة دون الؿجاز

قؾـا:بؾ هـاك مخاصب وذلؽ أنَّ -أكف محؿقٌل طؾك الؿجاز أكف لقس هـاك مؼقل لف كـ

اهلل سبحاكف إذا ألػ أجزاء الؿخؾقققـ مثالً قال لتؾؽ إجزاء  هذا الؼقل، فؽاكت 

 -بشرًا أو حققاكًا، أو شجرة أو غقر ذلؽ وهذا واضح

 دطقى الؿعرتضقـ، الؿتؿثؾة بسمالفؿ طـ كقػقة تؼدير الجزاء- ذكر :سادًسا

                                                                        

 -1.135، وقد أسـده بؼقلف: قال بعض أصحابـا، اكظر: زاد الؿسقر، ورد هذا الؽالم طـد ابـ الجقزي (1)
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يعـل ؓ(1)چۀ  ۀ  ہہ  ہڻ  چفبقَّـ ذلؽ بتقضقح ققلف تعالك:

الـصارى فؼال سبحاكف تعجبًا مـ مؼالتفؿ وققلفؿ:إنَّ طقسك ابـ اهلل لؽقكف ُولَِد مـ 

والبديع الذي يقجد  چڭ  ۇ  ۇچغقر أب، ثؿ ردَّ طؾقفؿ إلك أن قال:

مالؿ يسبؼ إلقف، أي وكذلؽ أبدع طقسك كؿا أبدع السؿقات وإرض، ثؿ 

الؿسبَّب طؾك حذف   َفَقُؽقن   چۅچلسببف  چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋچقال:

ن مثال ذلؽ أكف سبحاكف قضك الـػخ يف  -مضاف وإمر هاهـا لؾذي بف يؽقن الؿؽقِّ

طائدة إلك الؿؽقن  لفأو تؽقن الفاء يف  ---مريؿ الذي يخؾؼ بف طقسك يف وقٍت 

، أو الؿسبب
ّ
  -بؿعـك ٕجؾف أي:يؼقل ٕجؾ  إيجاده لؾسبب كـ فقؽقن الؿؼضل

ابؼ كرى أّن الشقخ السخاوي ذكر غالب اطرتاضات الؿعرتضقـ، ورّد ومـ الس

طؾقفا بردود طؾؿقّة تتؿثؾ بحجقّة الؼراءة: ٕكّفا سبعقة، فال مجال لردها، ثؿ احتج 

بالسؿاع مـ الشقاهد الشعرية التل ذكرها سقبقيف: ٕهنا تدطؿ الؼراءة، واطرتض طؾك 

قال، فؽقػ كـػل طـف هذه الصػة؟وما جاء مـ الؼقل بالؿجاز ّٕن اهلل قال طـ ذاتف أكف 

شقاهد طؾك دطقى الؿجاز كان لؿـ ٓ يؼقل، وٓ يعؼؾ، فالؼقاس هـا فاسد، كؿا بقّـ أّن 

ن هل الؿخاصبة وهل شؽؾ  (الؿخاصب يف )كـ لقس هق الؽائـ: إذ إّن أجزاء الؿـُــَؽق 

ن، وذلؽ مثؾ )الـػخة - وهذا يشقر إلك ♠الؿؽقكة لسقدكا طقسك ( آخر طـ الؿـَُؽقَّ

 دلقؾ آخر استعان بف يف ردوده وهق سقاق أيات- 

د أبق حقان أمريـ وردا طـد السخاوي، إول:رد دطقى الؿجاز بالتدلقؾ  وأكَّ

وٓ :طؾك ذلؽ مـ خالل صقغة التقكقد يف أية، إذ قال كاقاًل ما قالف بعض العؾؿاء

الجؿادات، وٓ يؽقن فقؿـ  يجقز أن يحؿؾ طؾك الؿجاز: إذ ذلؽ إكؿا يؽقن يف

 43يصح مـف الؼقل إٓ بدلقؾ- ويؼقي ذلؽ أن الؿصدر فقف الذي هق ققلـا مـ ]أية 

                                                                        

 - 116البؼرة:  (1)
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د بؿصدر آخر وأهؾ العربقة مجؿعقن، طؾك أهنؿ إذا أكدوا الػعؾ  ---مـ الـحؾ[ ُوكِّ

إذ كان  (1)چڃ  چ  چ   چچبالؿصدر كان حؼقؼة، ولذلؽ جاء ققلف: 

 
َ
 -(2)تؽؾقؿفاهلل تعالك متقلِّل

آكتصار ٓبـ طامر وفصاحتف وصحة كؼؾف بالتقاتر، ورفض ما قالة  :والثاين

هذا ققل خطل، ٕن هذه الؼراءة يف السبعة، ففل قراءة و:ابـ مجاهد يف حؼف، فؼال

متقاترة، ثؿ هل بعد قراءة ابـ طامر، وهق رجؾ طربل، لؿ يؽـ لقؾحـ- وقراءة 

مام الؽقفققـ يف طؾؿ العربقة، فالؼقل بلهنا لحـ، الؽسائل يف بعض الؿقاضع، وهق إ

مـ أقبح الخطل الؿمثؿ الذي يجر قائؾف إلك الؽػر، إذ هق صعـ طؾك ما طؾؿ كؼؾف 

 -(3)بالتقاتر

الـاصبة، إضؿارها يف  (وزاد ابـ مالؽ طـد حديثف طـ مقاضع إضؿار )أنْ 

اء التؼؾقؾ مجرى ثؿ أشرت إلك إجر:اختقار الؽالم، وكسبف إلك الؽقفققـ، فؼال

ما تلتقـا كؿا يؼال:  ،قؾ: ما تلتقـا فتحدثـاالـػل يف إيالئف جقابا مـصقبا فقؼال: 

فتحدثـا، فجقاز هذا وأمثالف متػؼ طؾقف- وزاد الؽقفققن إجراء التشبقف مجرى الـػل 

: ٕن فقف معـك: ما أكت أمقر فـطقعؽ-وكذلؽ أجروا كلكؽ أمقر فـطقعؽكحق: 

كؼقلفؿ:إكؿا هل ضربة مـ إسد فتحطؿ ضفره، وطؾقف قراءة ابـ  (ؿاإكـ)الحصر ب

 - (6)، والصبان(5)- وأكد ذلؽ كؾ مـ: السققصل(4)فنكؿا يؼقل لف كـ فقؽقنَ طامر: 

                                                                        

 - 164الـساء:  (1)

 -1.585البحر الؿحقط،  (2)

 -1.586السابؼ،  (3)

 -3.1555شرح الؽافقة الشافقة،  (4)

 -2.431هؿع الفقامع،  (5)

 -3.446حاشقة الصبان،  (6)
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فقجقز يف آختقار إضؿار أْن الـاصبة بعد القاووالػاء القاقعتقـ :وقال أيًضا

ومثال الثالث قراءة ابـ ---(إّكؿاـ)ببقـ مجزومل أداة شرط، أو بعدهؿا، أو بعد حصر 

طامر]أية[ بالـصب، طؾك تؼدير: فنكؿا يؽقن مـف كـ فقؽقن مـ ذلؽ إمر، وهق 

 - (1)كادر ٓ يؽاد يعثر طؾك مثؾف إٓ يف ضرورة الشعر

إّن الؽالم السابؼ يشقر إلك وضع قاطدة كحقية مـ قبؾ الـحاة، هذه الؼاطدة 

اء مـ كالم العرب، أم مـ الؼراءات الؼرآكقة، وهذا ما مبـقة طؾك أساس الؿسؿقع، سق

أكده ابـ مالؽ، أّما وصػف إمر بالـدرة، فؾقس هذا مـ كالم ابـ مالؽ، بؾ هق مـ 

   -(2)شرح ولده بدر الديـ

ويمكد كاضر الجقش أّن قراءة ابـ طامر ثابتة بالتقاتر، ومـ ثؿ فال مجال 

ؿاء سابؼة الذكر حقل الؼراءة، ثؿ يخؾص إلكؽارها، ويؼػ طـد طدد مـ أققال العؾ

وإولك أن يؼال: اكتػك يف الـصب بصقرة إمر، وإمر يـصب جقابف، :إلك الؼقل

فؾؿا اشتؿؾ هذا الرتكقب طؾك صقرة أمر وجقاب يف الؾػظ طقمؾ بؿا يعامؾ بف إمر 

والجقاب الحؼقؼقان- وطؾك هذا يؼال: مجؿقع الؽالم مـ إمر والجقاب هق 

 -(3)لؽـاية طـ سرطة الخؾؼ واإليجادا

إنَّ كاضر الجقش يعقد بـا إلك غالب كالم العؾؿاء حقل هذه أية، يف أكف روطل 

ضاهر الؾػظ فقفا، بقد أكف يختؾػ طـ سابؼقف بلكف سقى بقـ إمر والجقاب الحؼقؼققـ 

 وبقـ إمر والجقاب الشؽؾققـ- 

سقر الؿجقد يف إطراب الؼرآن ويمكد إبراهقؿ بـ محؿد الصػاقسل، صاحب تػ

                                                                        

 -4.444,446، شرح التسفقؾ (1)

 -8.4249ؿفقد الؼقاطد، ت (2)

 -8.4249السابؼ،  (3)
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الؿجقد، ما جاء بف ابـ مالؽ طـ الؽقفققـ، ولؽـف يذكر وجًفا آخر لفذه الؼراءة، كؼؾف 

وجفًا حسـًا وهق كصبف  (زاد ابـ الضائع يف كصب )فقؽقن:طـ ابـ الضائع، إذ قال

، ويصح فقف وجف ثالث طؾك مذهب الؽقفققـ وهق لغة يف (إذا) يف جقاب الشرط وهق

 -(1): ٕهنؿ أجازوا:إكؿا هل ضربة مـ أسد فقحطؿ ضفره(إكؿاـ)ؿصدر، الحصر بال

لؼل صداه يف الشرح  (إذا) إنَّ رأي ابـ الضائع يف أنَّ الـصب كان بسبب وجقد

والبقان لدى البؼاطل، حقث ذكر أّكف أمعـ الـظر يف هذه أية، وما فقفا مـ أققال، 

مبقَّـًا أكَّف طاد إلك كالم العالمة  (إذا) قدفظفر لف أنَّ طؾة الـصب كاكت بسبب وج

فلمعـت الـظر يف ذلؽ لقققع الؼطع بصحة وأحقالفا، فؼال:  (إذا) الرضل حقل

قراءة ابـ طامر لتقاترها كؼالً طؿـ أكزل طؾقف الؼرآن، فؾؿا رأيتف لؿ يـصب إٓ ما يف 

ثؾ ققلف تعالك طؾؿت أن ذلؽ ٕجؾفا لؿا فقفا مـ معـك الشرط، فقؽقن م (إذا) حقز

يف قراءة غقر كافع  (3)(بـصب )يعؾؿ (2)چڦ  ڄ      ڄ  ڄ      ڄچيف الشقرى: 

وابـ طامر طؾك بعض التقجقفات، وذلؽ ماٍش طؾك هنج السداد مـ غقر كؾػة وٓ 

  .(4)(استبعاد إذا تممؾ الؽالم طؾك )إذا

كؼػ وقد بسط البؼاطل الحديث يف هذه الؿسللة مستشفًدا بؽالم الرضل، و

                                                                        

 -389الؿجقد يف إطراب الؼرآن الؿجقد،  (1)

 -35الشقرى:  (2)

َقَرَأ َكافِع َواْبـ َطامر )َويعؾُؿ( [  35]الشقرى:  چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچقال تعالك:  (3)

ْستِْئـَاف َوَقَرَأ اْلَباُققَن 
ِ
ْفع طؾك آ بِالـّصب طؾك إِْضَؿار َأن-اكظر: حجة الؼراءات، ابـ  {يـَويعؾؿ الَّذ}بِالرَّ

يؼرأ بالـصب والرفع- فالحجة لؿـ :جاء يف الحجة ٓبـ فارس، 195، والتقسقر، الداين، 643زكجؾة، 

كصب: أكف صرفف طـ الؿجزوم، والـّصب بالقاو طـد الؽقفققـ، وبنضؿار )أن( طـد البصريقـ- ودلقؾ 

بالـصب والحجة  [142]آل طؿران:  چٺ  ٺ  ٺ ٿ  ٿ  ٿڀ  ٺ  چذلؽ ققلف تعالك: 

 -1.319 لؿـ رفع: أكف استلكػ بالقاو لتؿام الشرط والجزاء بابتدائف وجقابف

 -2.131كظؿ الدرر،  (4)
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 :(1)هـا طـد أهؿ ما كؼؾف

لؾؿستؼبؾ وفقفا معـك الشرط، فؾذلؽ اختقر بعدها  (إذا») ذكر أنَّ  :أوًٓ 

أن تؽقن لزمان مـ أزمـة الؿستؼبؾ، مختص مـ  (الػعؾ، وإصؾ يف استعؿال )إذا

مقضقطة لشرط مػروض وجقده يف  (و )إن---بقـفا بقققع حدث فقف مؼطقع بف،

لألمر  (و)إذا---لؿتؽؾؿ ٓ بقققطف وٓ بعدم وققطفالؿستؼبؾ، مع طدم قطع ا

لؽـف لؿا كان يـؽشػ لـا الحال ---الؿؼطقع بقجقده يف اطتؼاد الؿتؽؾؿ يف الؿستؼبؾ

كثقرًا يف إمقر التل كتققعفا قاصعقـ بقققطفا طـ خالف ما كتققعف جّقزوا تضؿقـ 

الؼائؾ: إذا جئتـل  وسائر إسؿاء الجقازم، فقؼقل (كؿا يف )متك (معـك )إن ()إذا

شاكًا يف مجلء الؿخاصب غقر مرجح وجقده طؾك طدمف بؿعـك متك  ,فلكت مؽرم 

  -جئتـل سقاء

وخروجف طـ أصؾف مـ  (لؿا كثر دخقل معـك الشرط يف )إذابقَّـ أّكف  :ثاكًقا

وذلؽ يف إمقر  ,الشرصقة (الققت الؿعقـ جاز استعؿالف وإن لؿ يؽـ فقف معـك )إن

، وذلؽ لؿجلء جؿؾتقـ بعده طؾك (الؿتضؿـة لؿعـك )إن (استعؿال )إذا ,الؼطعقة 

 - (2)صرز الشرط والجزاء وإن لؿ يؽقكا شرصًا وجزاء

قد تضؿر بعد الػاء  (أنـ)فكؼؾ كالمف طـ كصب الػعؾ بعد الػاء والقاو،  :ثالًثا

 ,تؽرمـل  أو لق ,والقاو القاقعتقـ بعد الشرط قبؾ الجزاء، كحق: إن تلتقـل فتؽرمـل 

وذلؽ  ,أو: وأكرمؽ  ,آتؽ، أو بعد الشرط والجزاء، كحق: إن تلتـل آتؽ فلكرمؽ 

لؿشاهبة الشرط يف إول والجزاء يف الثاين الؿـػل، إذ الجزاء مشروط وجقده بقجقد 

  -الشرط، ووجقد الشرط مػروض، فؽالهؿا غقر مقصقفقـ بالقجقد حؼقؼة

                                                                        

 -2.129,133السابؼ،  (1)

 -3.184,187اكظر: شرحف لؾؽافقة، الرضل:  (2)
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ؾك الرفع، محتًجا بلّن الرفع يجعؾ وتؽؾؿ أخقًرا طـ ترجقح الـصب لديف ط

الجؿؾة معطقفة طؾك ما سبؼ، وذلؽ بالػاء، وهبذا يتحد الؼقل مع التؽقيـ يف الؼدم، 

وإكؿا صرفقا ما بعد فاء السببقة مـ الرفع إلك الـصب ٕهنؿ :وهذا ما ٓ يصح، فؼال

ل قصدوا التـصقص طؾك كقهنا سببقة والؿضارع الؿرتػع بال قريـة مخؾصة لؾحا

وآستؼبال ضاهر يف معـك الحال، فؾق أبؼقه مرفقطًا لسبؼ إلك الذهـ أن الػاء لعطػ 

جؿؾة حالقة الػعؾ طؾك الجؿؾة التل قبؾ الػاء، يعـل:فؽان يؾزم أن يؽقن الؽقن 

قديؿًا كالؼقل، فصرفف إلك الـصب مـبف يف الظاهر طؾك أكف لقس معطقفًا، إذ 

ػاء الؿذكقرة جؿؾة، ويتخؾص الؿضارع الؿضارع الؿـصقب بلن مػرد، وقبؾ ال

لالستؼبال الالئؼ بالجزائقة كؿا ذكركا يف الؿـصقب بعد إذن، فؽان فقف شقآن: رفع 

جاكب كقن الػاء لؾعطػ-وتؼقية كقكف لؾجزاء: فقؽقن إذن ما بعد الػاء مبتدأ 

 - (1)محذوف الخرب وجقبًا

واهلل أطؾؿ:فؽقكف التؼدير هـا وبعد هذا التطقاف يخؾص البؼاطل إلك أّن 

واقًعا حًؼا لقس بخقال كالسحر والتؿقيفات، فعؾك هذا قراءة الـصب أبؾغ لظفقرها 

 -يف الصرف طـ الحال إلك آستؼبال مع ما دلت طؾقف مـ سرطة الؽقن وأكف حؼ

ومع ما مضك مـ كالم لؾعالمة البؼاطل، كرى أكف لؿ يؽـ كغقره مـ العؾؿاء 

ؼراءة الـصب، مؼدمقـ الرفع طؾك الـصب، بؾ كحك الذي حاولقا إيجاد تخريج ل

مـحك آخر بتػضقؾف قراءة الـصب: ٕهنا أصقب مـ جفة الؿعـك، طالوة طؾك 

 الرتكقب- 

وإمر بؿعـك الخرب أبؾغ :وذكر الزركشل كالم الػارسل يف هذه أية، فؼال

اإلكرام مـ الخرب لتضؿـف الؾزوم كحق:إْن زرتـا فؾـؽرمؽ، يريدون تلكقد إيجاب 

                                                                        

 -4.65,67اكظر: شرحف لؾؽافقة، الرضل:  (1)
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 - (1)ّٕن إمر لإليجاب يشبف الخرب يف إيجابف---طؾقفؿ

إّن يف الؽالم السابؼ لؿحة بالغقة، تشقر إلك تؼديؿ أسؾقب إمر بؿعـك الخرب 

طؾك الخرب الؼائؿ بذاتف: فالخرب يف الؾغة يحتؿؾ الصدق والؽذب، يف حقـ أنَّ إمر 

بؾغ مـ الخرب وحده، وفقف طالوة طؾك ٓ يحتؿؾفؿا، لذا كان الخرب طؾك صقغة إمر أ

 ذلؽ  صقرة مـ صقر التلكقد- 

ويذهب إكجري مذهبًا يخالػ فقف طدًدا مـ العؾؿاء: إذ يرى وققع الؼقل مـ 

وهذا الرأي مّؽـف مـ التؼدير يف هذه أية: والذي يخرج قراءة  ,طز وجؾ ,اهلل 

جاب بحؿؾف طؾك الؿعـك، وقد ي:الـصب مـ دائرة اإلشؽال الؼائؿ حقلفا، إذ قال

 .(2)والتؼدير: إن قؾت كـ يؽـ

 وقػة مع ما سبؼ:

لؼد وقػـا سابًؼا مع أققال الؿعرتضقـ طؾك قراءة ابـ طامر والؿميديـ لفا، 

 وبعد الـظر يف هذه الؿسللة، فنكَّـا كقد اإلشارة إلك أيت:

 ًٓ مر مؼطقع إّن محقر البحث ٓ يدور حقل إثبات صحة الؼراءة، ففذا إ :أو

إن اإلجؿاع قد اكعؼد قطًعا طؾك تؾؼل حرف ابـ طامر فقف، يؼقل اإلمام الذهبل: 

والحؼ طـدي يف هذا الؿؼام أن الؼرآن ، ويؼقل كظام الديـ الـقسابقري: (3)بالؼبقل

حجة طؾك غقره ولقس غقره حجة طؾقف، والؼراءات السبع كؾفا متقاترة فؽقػ يؿؽـ 

 الؼرآن الؿعجز مثؾ هذا الرتكقب لزم الؼقل بصحتف، تخطئة بعضفا؟ فنذا ورد يف

وفصاحتف وأن ٓ يؾتػت إلك أكف هؾ ورد لف كظقر يف أشعار العرب وتراكقبفؿ أم ٓ، 

                                                                        

 -2.293,291يف طؾقم الؼرآن،  الربهان (1)

 -1.157البحر الؿديد،  (2)

 -1.195معرفة الؼراء الؽبار،  (3)
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 - (1)وإن ورد فؽثقر أم ٓ؟

لؼد أثبت العؾؿاء مـ لدن سقبقيف ومـ جاء بعده أنَّ كصب جقاب  :ثاكًقا

رب، وذكر لـا شعًرا يثبت ذلؽ، ثؿ بقَّـ لـا الطؾب يف هذا الؿؼام قد ورد يف كالم الع

 العالمة ابـ مالؽ أّن الـصب يف هذا الؼراءة جاء لقققع الػاء بعد أداة حصر هل

، وهذا ما أجازه الؽقفققن، مستشفديـ طؾك ذلؽ بؽالم العرب، وهق ققلفؿ: (إكّؿا)

 -إكؿا هل ضربة مـ إسد فتحطؿ ضفره

قـ خطاب اهلل والخطاب العادي بقـ البشر، لؼد ساوى بعض العؾؿاء ب :ثالًثا

فلخضعقا خطاب اهلل لؼقاكقـ الخطاب البشري، وهذا ما ٓ يجقز، إذ إّكـا بقـ أمريـ: 

فنّما أن كثبت هلل الؼدرة الؿطؾؼة، ومـ ثؿ ففق قادر طؾك أن يخاصب الؿعدوم، 

م وققل ويجعؾف مقجقًدا، ثؿ يـشئف كشلة أخرى، وأن كثبت لف ما أثبت لـػسف مـ كال

ؿف، وهذا ما ٓ يؾقؼ بعظؿ قدر الؿقلك جؾ وطز، ومـ  وأمر، أو كـػل ذلؽ أو كحجِّ

 باصؾة، وٓ تؾقؼ بؽؿال اهلل- (، ودطقى )مخاصبة الؿعدوم(هـا فنن دطقى )الؿجاز

رفض العؾؿاء هذه الؼراءة بدطقى أكف ٓ فائدة مـ هذا الرتكقب دٓلًقا،  :رابًعا

احد، وهذا ما ٓ يستؼقؿ مع جؿؾة الشرط، وهذا الؽالم بـل إذ إّن الػاطؾ يف كؾقفؿا و

طؾك أساس ما ذكركا سابًؼا مـ طدم فائدة مخاصبة الؿعدوم، ولعؾـا كؼقل:إّن الػاطؾ 

هق أمر لصقرة مغايرة طـ الثاكقة  (إول يف هذه أية لقس هق الثاين: فؼقلف:)كـ

مغاير لؾثاين، أو الؿعدوم الؿساوي  تؿاًما، فاهلل قد يلمر الرتاب فقحقلف بشًرا، فإول

لؾؿقجقد طـده، فقؽقن شقًئا أراده، وهذه الصقرة ٓ تساوي:إْن كـَت تؽـ، ٕن هذا 

الرتكقب يشقر إلك ذات واحدة، بقد أن الؼراءة، تشقر إلك ذاتقـ مـػصؾتقـ، ولق كاكت 

 إحداهؿا أصاًل لألخرى-

                                                                        

 -3.172غرائب الؼرآن،  (1)



    

 
 

 

 چَفَ ُكونَ  ُكدچ :عاًس ابّ قسا١ٝ   اهطوب ج٘اب ُصب 462

يؽقن طؾك أساس تلويؾ إّن الـظر إلك هذه الؼراءة كان يؿؽـ أن  :خامًسا

الظاهر مـ الؼقل، أي بحؿؾف طؾك الؿعـك، كؿا قال بذلؽ إكجري، فنذا كان العؾؿاء 

قد كظروا إلك مسللة تساوي الؿبتدأ والخرب كؿا يف ققلفؿ:أكت أكت، وشعري 

شعري، طؾك أهنا ٓ يؿؽـ أن تؽقن طؾك أساس الظاهر مـ الؾػظ: ٓتحاد الؾػظقـ 

مر، وراحقا يؾتؿسقن لفا التلويؾ، لجزمفؿ بلن الؿتؽؾؿ ٓ يؿؽـ كؿا يف قراءة ابـ طا

أن يصدر مـف هذا الؽالم والدٓلة واحدة لديف، فنذا كان هذا ٓ يجقز يف حؼ الؿتؽؾؿ 

هذا كؾف وغقره مؿا هق جار  ---العادي، ففؾ يجقز يف حؼ اهلل !؟ يؼقل ابـ جـل:

ترى أن الؿعـك: وشعرى متـاٍه يف مجراه، محؿقل طـدكا طؾك معـاه دون لػظف: أٓ 

فؾقٓ ---وأكت أكت أي: وأكت الؿعروف بالؽرم---الجقدة، طؾك ما تعرفف وكؿا بؾغؽ

هذه إغراض وأهنا مرادة معتزمة، لؿ يجز شلء مـ ذلؽ: لتعرى الجزء أخر مـ 

زيادة الػائدة طؾك الجزء إول- وكلكف إكؿا أطقد لػظ إول لضرب مـ اإلدٓل 

  -(1)بؿحصقل الحال والثؼة

: يفقن إمر لق أّن طؾؿاء الؼراءات، والـحاة مؿـ أكؽروا قراءة ابـ سادًسا

غقر أن همٓء :يؼقل الؿؼدسلطامر، جعؾقها مـ باب تػاوت مستقيات الػصاحة، 

السبعة لشفرهتؿ وكثرة الصحقح يف قراءهتؿ تركـ الـػس إلك ما كؼؾ طـفؿ فقق ما 

كـ وكصب  ---ب إلقفؿ وفقف إكؽار أهؾ الؾغة وغقرهؿكؼؾ طـ غقرهؿ- فؿؿا كس

وإن صح الـؼؾ فقف ففق مـ بؼايا إحرف السبعة التل  ---وغقر ذلؽ، ---فقؽقن

كاكت الؼراءة الؿباحة طؾقف طؾك ما هق جائز يف العربقة فصقحا كان أو دون 

جد فقفا والؼراءة سـة متبعة، ويق-ويمكد هذا الؽالم  أبق حقان، فقؼقل: (2)ذلؽ

                                                                        

 -3.343الخصائص،  (1)

 -174,176الؿرشد القجقز، ( 2)
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-ويؼقل ابـ طاشقر: (1)الػصقح وإفصح، وكؾ ذلؽ مـ تقسقره تعالك لؾذكر

ومدوكات الـحق ما قصد هبا إٓ ضبط ققاطد العربقة الغالبة: لقجري طؾقفا الـاشئقن 

يف الؾغة العربقة، ولقست حاصرة ٓستعؿال فصحاء العرب، والؼراء حجة طؾك 

ؿـع إٓ ققاس الؿقلديـ طؾك ما ورد كادرًا يف الـحاة دون العؽس، وققاطد الـحق ٓ ت

 -(2)الؽالم الػصقح، والـدرة ٓ تـايف الػصاحة

:  لقس مـ الؿـطؼ وصػ قراءة طربل فصقح طاش يف طصر الػصاحة سابًعا

والبالغة بلهنا وهؿ أو خطل، إذ لق كان مخطئًا لؿا قرأ السقاق ذاتف يف آيات محددة 

ًٓ  (3)بالـصب، وأخرى بالرفع  طؾك شدة ضبطف-  دا

ثامــًا:إّن جعؾ قراءة ابـ طامر صحقحة طؾك الظاهر فؼط، هق صعـ يف الـص 

ٓ يػضل إلك الدٓلة الصحقحة مـف، ففؾ  (بالـصب) الؼرآين: ّٕن الرتكقب  الظاهر

الؼرآن قاصر حتك يؽقن شؽؾقًا فؼط؟إكَّـا يؿؽـ أن كتجاوز الظاهر مـ الؾػظ، لـبحث 

لؿعرتضقن ٓ يجقزون:إْن قؿَت َتؼْؿ، وطؾقف ٓ تجقز قراءة طـ سقاق الؿؼام، فا

الـصب:إْن كـت تؽـ، كؼقل:إّن الؿتؽؾؿ يف هذه السقاقات ٓ يـطؼ هبذا الرتكقب إٓ 

مع وجقد سقاق مؼامل يػفؿ مـ الؽالم بدون تتؿٍة لؾؽالم: فالجؿؾة إولك يؿؽـ 

ًكا، وهذا يصرف معـك الؼقام صرففا طؾك الـحق أيت:إْن قؿَت َتؼْؿ كريًؿا، أو مفا

ـْ طؾك  إول طـ الؼقام الثاين الؿؼرتن بدٓلة الحال، ومثؾف قراءة الـصب:إْن كـت تؽ

 ما أراد اهلل- 

  

                                                                        

 -8.523البحر الؿحقط،  (1)

 -7.78التحرير والتـقير،  (2)

 كعام-( مـ ا73ٕ)و ( مـ آل طؿران59أقصد أيتقـ ) (3)
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 انخبرًخ

بالـصب،  (كـ فقؽقنَ ) وبعد هذا العرض لؿققػ العؾؿاء مـ قراءة ابـ طامر

 خؾصت الدراسة إلك مجؿقطة مـ الـتائج، مـ أهؿفا:

 ًٓ ابـ طامر تابعًقا جؾقاًل، مـ العرب الخؾص، صحة روايتف، وصح يعد  :أو

 سـدها، وهل سبعقة ٓ مجال لردها، أو الطعـ فقفا-

بالـصب، اطرتاًضا مـ كثقر مـ  ()كـ فقؽقنَ  :ٓقت قراءة ابـ طامرثاكًقا

ٍػ-  العؾؿاء، واكؼسؿقا إلك رافض مخطٍِّئ، أو مضعِّ

لؼراءة، مع أكف ذكر طدًدا مـ الشقاهد : يعد سقبقيف أّول مـ ضعػ هذه اثالثـًا

يف باهبا، ولؽـف قؾقؾة القرود بالـسبة إلقف، ويعد الػارسل أكثر الؿعرتضقـ الذيـ 

 أصالقا الؽالم يف آطرتاض طؾك هذه  الؼراءة-

أجاز طدد مـ العؾؿاء قراءة ابـ طامر، ودافعقا طـفا، وتؿثؾت ردودهؿ  :رابًعا

 ؾك باب مـ إبقاب أتقة:بتلكقد صحة الؼراءة بجعؾفا ط

- أهنا جاءت طؾك أساس مقافؼة الظاهر مـ تركقب الجؿؾة الطؾبقة، وقد قال 1

 بف العديد مـ العؾؿاء-

الـاصبة لؾؿضارع، وققطفا يف  ()أن - جعؾ ابـ مالؽ مـ مقاضع إضؿار2

 ، وكسب هذا إمر لؾؽقفققـ، وذكر شاهًدا طؾك ذلؽ-(سقاق )إكؿا

يف هذه الؼراءة وجفًا حسـًا، وهق كصبف يف جقاب  - رأى ابـ الضائع3

 يف بداية السقاق- (الشرط: لتؼدم )إذا

كظر العديد مـ الؿػسريـ إلك أية طؾك أساس كطاق الؼدرة البشرية،  :خامًسا

 تولؿ يـظروا لفا طؾك أساس مطؾؼ الؼدرة اإللفقة: ولذا أخضعقا أية إلك آتجاها
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م، أو الؼقل، أو إيجاد الؿعدوم أو مخاصبتف، ولذا لؿ العؼدية لديفؿ، فـػقا الؽال

يصؾح الرتكقب الـحقي لديفؿ: ّٕكف ٓ تغاير يف الػاطؾقة يف الرتكقب، كؿا صرفقا 

الؿسللة طـ جفة الحؼقؼة إلك جفة الؿجاز، مع أّن اهلل طؾك كؾ شلء قدير، وقدرتف 

لشلء مـ الؿعدوم، ففق كافذة يف الؿعدوم والؿقجقد، وما دام أكف قادر طؾك إيجاد ا

أو إصؾ، مثؾ  ()الؿعدوم قادر طؾك مخاصبة الؿعدوم، وطؾقف فالػاطؾ إول هق

 واهلل أطؾؿ-    (الؿقجقد) الرتاب، والػاطؾ الثاين هق الؿتؽقن مـفا

إّن الؼرآن الؽريؿ  هق الحجة طؾك الؾغة العربقة ولقست الؾغة حجة  :سادًسا

الؾغة العربقة بلكؿؾفا، وٓ تشؿؾ جؿقع مستقيات طؾك الؼرآن، والؼقاطد ٓ تشؿؾ 

 الػصاحة، والتل يؿؽـ أن تؼع الؼراءات ضؿـ كطاقفا-

 اهت٘صٚات:

 بلن تؽقن الدراسات يف مثؾ هذا الباب قائؿة طؾك الؿـفج يقصل الباحثان 

التداولل، وآرتؽاز طؾك السقاق: لبقان الدٓلة الحؼقؼة مـ الـص: الؿشقر إلك صحة 

  -أو طدم صحتفالتركقب 
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 انًظبدس ٔانًشاخغ

اإلباكة يف الؾغة العربقة، سؾؿة بـ مسؾؿ العقتبل، تحؼقؼ:طبد الؽريؿ خؾقػة  -

 م- 1999، 1وآخرون، وزارة الرتاث الؼقمل، مسؼط، طؿان، ط

زمـة وإمؽـة، أحؿد بـ محؿد إصػفاين، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت، إ -

 هـ- 1417، 1ط

اهلل الزمخشري، تحؼقؼ:محؿد باسؾ طققن السقد، دار أساس البالغة، جار  -

 م-1998، 1الؽتب العؾؿقة، بقروت، لبـان، ط

إصالح الؿـطؼ، يعؼقب بـ السؽقت، تحؼقؼ:محؿد مرطب، دار إحقاء  -

 م- 2332، 1الرتاث العربل، ط

، تحؼقؼ:طبد الحسقـ الػتؾل، أبق بؽر ابـ السراجإصقل يف الـحق،  -

 م-  1988، 3طممسسة الرسالة، بقروت، 

إطراب الؼرآن، إسؿاطقؾ بـ محؿد إصبفاين، تؼديؿ:فائزة الؿميد، ففرسة  -

 م-1995، 1مؽتبة الؿؾؽ ففد القصـقة، الرياض، ط

 م-2333، 15إطالم، خقر الديـ الزركؾل، دار العؾؿ لؾؿاليقـ، بقروت، ط -

تحؼقؼ:محؿد محل ، أبق الربكات إكباري، اإلكصاف يف مسائؾ الخالف -

 م-1987يـ طبد الحؿقد، الؿؽتبة العصرية، بقروت، الد

إيضاح شقاهد اإليضاح، الحسقـ بـ طبداهلل الؼقسل، تحؼقؼ:محؿد  -

 م- 1987، 1الدطجاين، دار الغرب اإلسالمل، بقروت، ط

باهر الربهان يف معاكك مشؽالت الؼرآن، محؿقد بـ أبل الحسـ،  -

 م- 1998 تحؼقؼ:سعاد بابؼل، جامعة أم الؼرى، مؽة الؿؽرمة،



 

 
 

 ، د. أمحد ذطّ اذتطّٓ٘ال أب٘ اهلل زشق زٙاض. د 467

 

البحر الؿحقط، أبق حقان إكدلسل، تحؼقؼ: طادل أحؿد طبد الؿقجقد  -

 م- 2331، 1وطؾل محؿد معقض، بقروت، دار الؽتب العؾؿقة، ط

البحر الؿديد يف تػسقر الؼرآن الؿجقد، أحؿد بـ محؿد إكجري،  -

 ـ-ه1419تحؼقؼ:أحؿد طبد اهلل الؼرشل، الـاشر: الدكتقر حسـ طباس زكل، الؼاهرة، 

تحؼقؼ:محؿد أبق الػضؾ الربهان يف طؾقم الؼرآن، بدر الديـ الزركشل،  -

 م-1957، 1إبراهقؿ، دار إحقاء الؽتب العربقة، الؼاهرة، ط

 م-1997التحرير والتـقير، محؿد الطاهر طاشقر، دار سحـقن، تقكس،  -

تػسقر البقضاوي، كاصر الديـ البقضاوي، تحؼقؼ: محؿد الؿرطشؾل، دار  -

 هـ-1418، 1ث العربل، بقروت، طإحقاء الرتا

تػسقر ابـ ططقة، طبد الحؼ بـ ططقة، تحؼقؼ:طبد السالم طبد الشايف، دار  -

 هـ-1422، 1الؽتب العؾؿقة، بقروت، ط

تػسقر الطربي، محؿد بـ جرير، تحؼقؼ:أحؿد شاكر، ممسسة الرسالة،  -

 م-2333، 1بقروت، ط

بـ إبراهقؿ وغـقؿ  تػسقر الؼرآن، مـصقر بـ محؿد السؿعاين، تحؼقؼ:ياسر -

 م-1997، 1بـ طباس، دار القصـ، الرياض، ط

تػسقر الؼرآن العزيز، محؿد ابـ أبل َزَمـقـ، تحؼقؼ: حسقـ طؽاشة،  -

 م-2332، 1ومحؿد الؽـز، الػاروق الحديثة، الؼاهرة، ط

تػسقر الـسػل، طبد اهلل بـ أحؿد الـسػل، تحؼقؼ:يقسػ بديقي، دار الؽؾؿ  -

 م- 1998، 1الطقب، بقروت، ط

كاضر ) تؿفقد الؼقاطد بشرح تسفقؾ الػقائد، محؿد بـ يقسػ بـ أحؿد -
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 هـ- 1428، 1تحؼقؼ: طؾل فاخر وآخرون، دار السالم، الؼاهرة، ط (الجقش

هتذيب الؽؿال يف أسؿاء الرجال، يقسػ طبد الرحؿـ الؽؾبل، تحؼقؼ:بشار  -

 م-1983، 1طقاد، ممسسة الرسالة، بقروت، ط

السبع، طثؿان بـ سعقد الداين، تحؼقؼ:أتق تريزل، دار التقسقر يف الؼراءات  -

 م- 1984، 2الؽتاب العربل، بقروت، ط

، 1جامع البقان، طثؿان بـ سعقد الداين، جامعة الشارقة، اإلمارات، ط -

 م- 2337

الجـك الداين يف حروف الؿعاين، حسـ بـ قاسؿ الؿرادي، تحؼقؼ:محؿد  -

 م-1992ؿقة، بقروت، فاضؾ، وفخر الديـ قباوة، دار الؽتب العؾ

، 1حاشقة الصبان، محؿد بـ طؾل الصبان، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت، ط -

 م-1997

حجة الؼراءات، طبد الرحؿـ بـ محؿد بـ زكجؾة، تحؼقؼ:سعقد إفغاين،  -

 دار الرسالة، بقروت-

الحجة يف الؼراءات السبع، الحسقـ بـ أحؿد بـ خالقيف، تحؼقؼ:طبد العال  -

 هـ- 1431، 4الشروق، بقروت، طسالؿ مؽرم، دار 

الحجة لؾؼراء السبعة، أبق طؾل الػارسل، تحؼقؼ:بدر الديـ قفقجل، وبشقر  -

 م-  1984حقيجاين، دار الؿلمقن لؾرتاث، دمشؼ، 

الخصائص، طثؿان ابـ جـل، تحؼقؼ:محؿد الـجار، دار الشمون الثؼافقة  -

 م-1993، 4العامة، بغداد، ط

تحؼقؼ:أحؿد محؿد الخراط، دار الؼؾؿ، الدر الؿصقن، السؿقـ الحؾبل،  -
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 م-1986، 1دمشؼ، ط

درة الغقاص يف أوهام الخقاص، الؼاسؿ بـ طؾل الحريري، تحؼقؼ:طرفات  -

 م-  1998، 1مطرجل، ممسسة الؽتب الثؼافقة، بقروت، ط

ديقان إطشك، تحؼقؼ محؿد حسقـ، مؽتبة أداب، الجؿامقز، مصر،  -

 م- 1953

 م-1982روت، بقروت، ديقان جؿقؾ بثقـة، دار بق -

، 1ديقان الحطقئة، دراسة:مػقد قؿقحة، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت، ط -

 م-1993

ديقان طؿر بـ أبل ربقعة، تؼديؿ:فايز محؿد، دار الؽتاب العربل، بقروت،  -

 م-1996، 2ط

ديقان طؿرو بـ أحؿر الباهؾل، تحؼقؼ:حسقـ ططقان، مجؿع الؾغة العربقة،  -

 دمشؼ-

طبد الرحؿـ بـ محؿد الجقزي، تحؼقؼ:طبد التػسقر،  زاد الؿسقر يف طؾؿ -

 هـ- 1422، 1الرزاق الؿفدي، دار الؽتاب العربل، بقروت، ط

السبعة يف الؼراءات، أحؿد بـ مقسك بـ مجاهد، تحؼقؼ:شققل ضقػ، دار  -

 هـ- 1433، 2الؿعارف، مصر، ط

سر صـاطة اإلطراب، طثؿان ابـ جـل، تحؼقؼ:حسـ هـداوي، دار الؼؾؿ،  -

 م-1985، 1ؼ، طدمش

شرح أبقات سقبقيف، يقسػ بـ  أبل سعقد  السقرايف، تحؼقؼ:محؿد طؾل  -

 م- 1974هاشؿ، مؽتبة الؽؾقات إزهرية، دار الػؽر، الؼاهرة، 
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محؿد بـ طبد اهلل بـ مالؽ، تحؼقؼ:طبد الرحؿـ شرح تسفقؾ الػقائد،  -

 م-1993، 1السقد، محؿد بدوي الؿختقن، دارهجر، الؼاهرة، ط

تصريح طؾك التقضقح، خالد إزهري، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت، شرح ال -

 م-2333، 1ط

شرح الؽافقة، رضل الديـ اإلسرتاباذي، تحؼقؼ:يقسػ حسـ طؿر، جامعة  -

 م-1978قاريقكس، 

شرح الؽافقة الشافقة، جؿال الديـ محؿد بـ طبد اهلل بـ مالؽ، تحؼقؼ طبد  -

، 1اإلسالمل، جامعة أم الؼرى، طالؿـعؿ هريدي، مؽة الؿؽرمة، إحقاء الرتاث 

 م-1982

، تحؼقؼ:إيؿقؾ يعؼقب، دار الؽتب شرح الؿػصؾ، يعقش بـ طؾل بـ يعقش -

 م-2331، 1العؾؿقة، بقروت، ط

غاية الـفاية يف صبؼات الؼراء، محؿد بـ محؿد الجزري،  -

 م-2336، 1تحؼقؼ:برجسرتاسر، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت، ط

ويؾ، محؿقد بـ حؿزة تاج الؼراء، دار الؼبؾة غرائب التػسقر وطجائب التل -

 لؾثؼافة اإلسالمقة، جدة، ممسسة طؾقم الؼرآن، بقروت- 

غرائب الؼرآن ورغائب الػرقان، كظام الديـ الـقسابقري، تحؼقؼ:زكريا  -

 هـ-1416، 1طؿقرات، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت، ط

ٓي محؿد فتح القصقد يف شرح الؼصقد، طؾؿ الديـ السخاوي، تحؼقؼ:مق -

 م- 2332، 1اإلدريسل، مؽتبة الرشد، الرياض، ط

، 1قراءات اإلمام ابـ طامر، سامل طبد الػتاح هالل، دار الصحابة، صـطا، ط -
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 م- 2337

الؽتاب، سقبقيف، تحؼقؼ:طبد السالم هارون، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت،  -

 م-1988، 3ط

، دار إحقاء الؽشاف، جار اهلل الزمخشري، تحؼقؼ:طبد الرزاق الؿفدي -

 الرتاث العربل، بقروت-

الالمات، طبد الرحؿـ الزجاجل، تحؼقؼ:مازن الؿبارك، دار الػؽر،  -

 م- 1985، 2بقروت، ط

سبقع  الؿبسقط  يف الؼراءات العشر، أحؿد بـ الحسقـ الـقسابقري، تحؼقؼ: -

 م- 1981حاكقؿل، مجؿع الؾغة العربقة، دمشؼ، 

:محؿد فماد سزكقـ، مؽتبة مجاز الؼران، معؿر بـ الؿثـك، تحؼقؼ -

 هـ-1381الخاكجل، الؼاهرة، 

الؿجقد يف إطراب الؼرآن الؿجقد، مقسك محؿد زكقـ الصػاقسل،  -

 م- 1992، 1مـشقرات كؾقة الدطقة اإلسالمقة، صرابؾس، لقبقا، ط

الؿحتسب، طثؿان بـ جـل، وزارة إوقاف، الؿجؾس إطؾك لؾشمون  -

 الديـقة، مصر-  

طؾقم تتعؾؼ بالؽتاب العزيز، شفاب الديـ الؿؼدسل،  الؿرشد القجقز إلك -

 م-1975تحؼقؼ:صقار ققٓج، دار صادر، بقروت، 

الؿزهر يف الؾغة وأكقاطفا، جالل الديـ السققصل، تحؼقؼ:فماد طؾل  -

 م-1998، 1مـصقر، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت، ط

ؾقاين، مسائؾ خالفقة يف الـحق، أبق البؼاء العؽربي، تحؼقؼ:محؿد خقر الح -
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 م-1992، 1دار الشرق العربل، بقروت، ط

مشؽؾ إطراب الؼرآن، مؽل بـ أبل صالب، تحؼقؼ:حاتؿ صالح الضامـ،  -

 هـ-1435، 2ممسسة الرسالة، بقروت، ط

مركز البحقث يف كؾقة أداب، ، معاين الؼراءات، أبق مـصقر إزهري -

 م- 1991، 1جامعة الؿؾؽ سعقد، السعقدية، ط

قك بـ زياد الػراء، تحؼقؼ:أحؿد كجايت ومحّؿـد الـجار، معاين الؼرآن، يح -

 كشر كاصر خسرو، صفران-

معاين الؼرآن وإطرابف، إبراهقؿ بـ السري الزجاج، تحؼقؼ:طبد الجؾقؾ  -

 م-1988، 1شؾبل، طالؿ الؽتب، بقروت، ط

معاين الؼرآن الؽريؿ وإطرابف، أبق جعػر الـحاس، تحؼقؼ:محؿد طؾل  -

 هـ-1439، 1ؼرى، مؽة الؿرمة، طالصابقين، جامعة أم ال

معجؿ الػروق الؾغقية، أبق الفالل العسؽري، تحؼقؼ: بقت اهلل بقات،  -

 هـ-1412، 1ممسسة الـشر اإلسالمل، قؿ، ط

معرفة الؼراء الؽبار، شؿس الديـ الذهبل، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت،  -

 م-1997، 1ط

ومحؿد طؾل  مغـل الؾبقب، ابـ هشام إكصاري، تحؼقؼ:مازن الؿبارك -

 م-1985، 6حؿداهلل، دار الػؽر، بقروت، ط

الؿػصؾ، جار اهلل الزمخشري، تحؼقؼ:طؾل بق مؾحؿ، مؽتبة الفالل،  -

 م-1993، 1بقروت، ط

الؿؼتضب، محؿد بـ يزيد الؿربّد، تحؼقؼ:محؿد طبد الخالؼ طضقؿة، طالؿ  -
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 م-1963الؽتب، بقروت، 

 دار الؽتب العؾؿقة، بقروت- الـشر يف الؼراءات العشر، شؿس الديـ الجزري،  -

كظؿ الدرر يف تـاسب أيات والسقر، إبراهقؿ بـ طؿر البؼاطل، دار الؽتاب  -

 اإلسالمل، الؼاهرة-

هؿع الفقامع، جالل الديـ السققصل، تحؼقؼ:طبد العال سالؿ مؽرم، طالؿ  -

 م-2331، 1الؽتب، الؼاهرة، ط

ثؿان، مؽتبة القجقه والـظائر، أبق الفالل العسؽري، تحؼقؼ:محؿد ط -

 م- 2337، 1الثؼافة الديـقة، الؼاهرة، ط
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Abstract 
 

The reading of Ibn Amir (kun fa-yakuun) in the accusative 

case has been rejected because the function of request in the 

accusative case has not been denoted. This study has 

concluded a number of results, such as: Ibn Malik has noted 

that one situation of deleting the accusative inna is when it 

occurs within the innama context. He has attributed this 

case to the Kufan grammarians‟ viewpoint.  Ibn al-Dhaak'i
c
 

has pointed out that this accusative case is optionally 

accepted where the article idhaa precedes anna. The context 

will be helpful for the structure to be grammatically well-

formed. For example, the sentence: in qumta taqum is not 

grammatical. However, the sentence: in qumta taqum 

kariim-an, aw muhan-an is grammatical. This structure has 

distinguished the meaning of the first standing up situation 

from the second one; the reading with the accusative case is 

the same: in kunta takun ala ma araada allah. 

Key words: 

reading, Ibn Amir, imperative clause, accusative case, 

nominative case. 
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